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TofsirAdl.fihafui

PENGAI{TAR PENERBIT

Al Hamdulillahi Rabbil 'Alamiin meruPakan ungkapan yang tepat

untuk mengekspresikan rasa syukul kami kepada Allah Azza wa Jalla

atas ftrmpungnya proses terjematr dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari

ini. Shalawat dan salam semoga tercuratrkan kepada manusia pilihan dan

panutan umat, Muhammad SAW, keluarganya, para sa|abatnya serta or-

ang-oru€ yang mengikuti jejak mereka

Perkembangan buku-bukutafsirmemang tidak sedatrEat perkembang3rt

buku-buku fikih yang dimiliki oleh setiap madzhab. Di Indonseia sendiri

ulama-ulama yang berkecimpung dalam ilmu ini masih terbilang langka,

sehingga karya-karya dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung olehjari.

Dari sini kami berinisiatifunh* memberikan sumbangsih penerjemahan

kitab tafsh Jami'Al Bryan an Th'wil Ayi Al Qur'an karya imam besar,

Ibnu JarirAth-Thabari, yang kanri dedikasikan unttrk masyakat muslim

Indonesia, agar kita dapat membaca dan memahami maksud dan tujuan

FirmanAllahmelalui btratr pemikiran sang Imam tresar ini.

Dalam edisi terjematr ini perlu diketahui oleh para pembaca, batrwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjematrrya, hal itu

kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalatr penafsiran dan penal$,ilan a)'at-a)'at-

Akhimya, kami menglrarapkan saxan dan lsitik dali bqbagai pihak untuk

perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllahjua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya.

Amin

Jakarta, September 2007

PustakaAzzam
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SURAH AI.I,NAHL

*.j;ti$+,,

@ ct$.t5 $fr3 ig,',j;:, $ ;rt 5 itl
uTelah 

Pasti ilowtgwyol<etctapart Nldh makn iartgarrlorh

l<unuu ncninta agdr disegerol<mt (datudr.ya. Malw Suci

Ntah dnrJ Maha Ti"gg,. dmi apa y aw mer.el<a

pel,-iselcut;.tl<f,rJ.' (Qs. An.Nahl [16]: 1)

Takwil firman Allah: C; 4*;';4.',j"fr$ ;fr 56
@ 5f$-(Teloh pasti datangnya ketetapan Attah maka ianganlah
hanu meminta agar disegerahan (datang)nyu Maha Suci Allah dan

Maha Tinqgt dari apa yang mereka persehatuhan)

Allah Ta'alaberfirman, "Telah datang ketetapan Allah, berarti

telatr dekat kepada kalian, watrai manusia, maka janganlah kalian

meminta dipercepat kejadiannya."

Ahli takwil berbeda pendapat mengenai ketetapan yang

diberitahukan Allah kepada harnba-hamba-Nya mengenai

kedatangannya dan kedekatannya kepada mereka' apakah itu?



SlrohAn-Nchl

Sebagian ahli takwil berpendapat batrwa maksudnya adalatr

berbagai kewajiban dan hukum-hukum-Nya, dan yang berpendapat

demikian adalatr:

21510. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Mubarak menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, tentang firman Allah, ',L':5 fi ;ii 5 ii "Telah

pasti datangrrya kctetapan Allah maka janganlah kamu

meminta agar disegeralcan (datang)nya," ia berkata,

"Maksudnya adalatr berbagai hukum, hadd, dan kewajiban."l

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr janji
Allah kepada orang-orang yang menyekutukan-Nya. Allatr
memberitahu mereka bahwa Kiamat telah dekat, dan adzab mereka

telah datang waktuny4 dan yang berpendapat demikian adalatr:

2l5ll. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Ketika ayat ini
turun, ',j;iS fi ;iti Sitt'Tetah pasti datangnya lcetetapan

Allah maka janganloh kamu meminta agar disegerakon

(datang)nya', sebagian orang munafik berkata kepada

sebagian yang lain, 'Orang ini (Muharnmad) mendakwatrkan

bahwa ketetapan Allah telatr datang. Tatranlatr sebagian yang

kalian kerjakan sampai kalian melihat apa yang terjadi'.
Ketika mereka melihat tidak ada sesuatu yang turun, mereka

pwr berkata, 'Kami tidak melihat sesuatu terjadi'. Lalu

t lbnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (4t360) dan Ibnu Athi],yah dalam Al
Muhorar Al Wajiz (31335).

Ibnu Athiyyah menjelaskan batrwa pendapat Adh-Dhahhak ini dilematrkan oleh
firman Allatr: ij5fi i, "Uafa janganlah kamu meminto ago disegerakan
(datang)nya." Kita tidak mengetahuinya suatu permintaan agar disegerakan
kecuali dalam tiga hal. Dua di antara oleh orang-orang kafir, yaitu Kiamat dan
adzab, dan satu di antaranya oleh orang-orang mukmin, yaitu pertolongan dan
kemenangan Islam.

I



TSsirAth:fhabai

turunlah ayat, @ '";rr3{C A fr tq og-S.fr
'Telah dekat lccpada manusia hari menghisab segala amalan

merela, sedang mereka berada dalam kelalaian lagt

berpaling (daripadanya) '. (Qs.Al Anbiyaa' [21]: l)
Mereka lalu berkata 'Orang ini juga mendakwatrkan seperti

yang pertama'. Ketika mereka melihat tidak ada sesuatu yang

terjadi, mereka berkata" 'Kita tidak melihat sesuatu yang

terjadi'. Lalu turunl ah ayat, i1:i;J; A ulyl;:"X, *efr "{i* \3(u rrr.lq r*6;,; G +I ;;.ri ;rr#_ y <j;4
@ 3i#-'Dan sesungguhnya jika kami undurkan adzab

dari mereka sampai kcpada suatu waku yang ditentukan,

niscaya mereka akan berkata, "Apakah yang

menghalanginya?" Ingatlah, di walctu adzab itu datang

lrepada mereka tidaHah dapat dipalinglan dari mereka dan

mereka diliputi oleh adzab yang dahulunya mereka selalu

memperolok-oloklrannya'. " (Qs. Huud I l]: 8) 2

21512. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yatrya bin Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufuan menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Abu

Bakar bin Hafsh, ia berkata, "Ketika turun ayat, ii 5 ii
'Telah datang ketetapan Allah', mereka mengangkat kepala

mereka, sehingga turunlah ayat, 
-ij"fr 

$ 'Maka

janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya'."t

21513. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Bakar bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Lihat Asbab An-Nuan/karya Al Wahidi (hal. 155) dari Ibnu Abbas, Ibnu Al Jauzi
dalam Zad AI Masir (41426), dan Ibnu Athiryah dalam Al Muhoro Al Wajiz
(31378) dari Ibnu Juraij.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D275) dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar
Al Wajiz(31378).



SurahAn,Nahl

Aku mendengar Abu Shadiq membaca, 16 b 1l u;f qtE u-

l'ti-re,l "l\ahai hamba-hamba-Ku, telah datang keteiajan

Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegeralan

datangnya."a

Pendapat yang paling mendekati kebenaran menurutku adalah

yang mengatakan batrwa ayat ini merupakan ancaman bagi orang-

orang yang kufir kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus

pemberitahuan Allah tentang dekatnya adzab dan kebinasaan bagi

mereka. Hal itu karena penjelasan ini disusul dengan firman Allah, 13

Ct;i- "Dari apa yang mereka perselattukan." Jadi, hal itu
menunjukkan kecaman dan ancaman Allah terhadap orang-orang

musyrik. Selain itu, kalni tidak menerima beiita batrwa seorang

sahabat Rasulullah SAW meminta dipercepat datangnya kewajiban-

kewajiban sebelum ditetapkan bagi mereka.

Dengan demikian, maksud ayat ini yaitu, telatr datang

kewajiban-kewajiban Allah, maka janganlah kamu meminta dipercepat

kedatangannya. Sementara itu, orang-orang yang meminta dipercepat

datangnya adzab dari golongan musyrikin, banyak sekali jumlatrrya.

Firman-Nya: Ct;i g "Dari apa yang mereka

persehttulran " Maksudnya adalatr, Matra Suci dan Matra Tinggi Allah

dari persekutuan yang menjadi patram oftIng-oftmg Quraisy serta

orang-orang Arab yang seagama dengan mereka.

Ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman

Allah, Ct;f-(! ,ilu*u Madinah dan sebagian ulama Bashrah dan

Kufah membaca dengan hurufya' (berarti merelu) sebagai penjelasan

tentang orang-orang yang kafir kepada Allah, sedangkan yang diajak

bicara tentang permintaan disegerakan itu adalatr para sahabat

Rasulultatr SAW. Mereka juga membaca yang kedua dengan hurufya.

I lbnu Athiyyatr dalam Al Muhorar At Waiiz (31378).



Tafsir Ath:Ihabai

Mayoritas ulama qira'at Kufatr membaca ti.S b dengan

huruf ta', yang mitra dialog dalam latazh ',L35 'fi adalah para

sahabat R.asulullah SAW, sedangkan miha dialog pada lafazh ie
t'; F adatah orang-orang musyrik.s

Qira'at dengan huruf ta', yang mitra dialognya adalatr orang-

orang musyrik, lebih mendekati kebenaran, berdasarkan takwil yang

telatr aku jelaskan, bahwa ayat ini merupakan ancitman Allah kepada

orang-orang musyrik. Ayat ini diawali dengan ancaman kepada

*rereka dan ditutup dengan pengingkaran terhadap perbuatan mereka

dan pernyataan betapa besar dosa kekafuan mereka, yang mitra
dialognya adalah orang-orang musyrik tersebut.

@@@

,fi rii,t 6 =,rQ b 5i; ; & .rj A rfl\X:;g!$
@l$'u

"Dif, nterutnlnrtl<mr para malailat dengan (menbawa)
w alryu dengan p erintnh-N y a l<ep ada siap a y artg D ia

l<chendakidiartaralwntba.harrba.Nyaryair.r,
' P eringotl<arrlah olelvrru s el<alion, b ahw as any a fidak ada

5 Mayoritas ulama membacanya: t:tir;e-t iri dengan ta' yang mita dialog adalah
orang-orang mukmin.
Sa'id bin Jubair membacanya dengan hurufya'yang kata ganti kembali kepada
orang-orang musyrik.
Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan huruf ra', dan selebihnya
membacanya iill.
Abu Hafim menibacanya dengan huruf ya' di sini dan sesudahnya. Begitu juga
Al A'raj, Abu Ja'far, Nafi, Abu Amr, Ibnu Nashatr, Hasan, dan Abu Raja.
Isa membaca yang pertama dengan huruf ra', dan yang kedua dengan hurufya'.
Abu Aliyah, Thalhah, A'masy, Abu Abdunahman, Yahya bin Watsab, dan Al
Jahdari, membaca keduanya dengan huruf ra'. Lrhat Al Muhsro Al Wajizkarya
Ibnu Athiyyah Q1378) dan Al Bab Al Muhiti karya Abu Hayyan (6/503).



SurahAn-Nchl

Tuhmr (yans hak) melainl<mt Aku, mnl<n h.mdaklah l<f,trau

bertakwa l<.epadt I(u'." (Qs. An.Nahl U6lz 2)

rakrivir firman 4ulry .4 iq; it .'J A d;\1i45!i
,:ii$ ii {t ;6y'1 ,5 Yii I ,,rV @u ^i,u,unhan 

para

malaikat dengan [membawal wahyu dengan perintah-Nya kepoda

siapa yang Dia hehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu,

"Peringatkanlah olehmu sehalian, bahwasanya tidak ada tuhan

lyang hakJ metainkan Aku, maka hendaklah hamu bertakwa

hepada-Ku.")

Ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman

Allah, "K$rS ti- "Dia menurunkan para malaika-t'.' Mayoritas

ulama qira'at Madinatr dan Kufatr membacany;":<$JilIi- dengan

huruf ya', tasydid pl+ huruf za', dar. kedudukan nashab fothah)
pada akhir lafazhz&fl'"5t. Bacaan ini berarti, Allah mentrunkan para

malaikat dengan membawa ruh (wahyu). Sebagian ulama qira'at

Bashratr dan Kufatr membacany u, t(fiit i F- huruf ya',.takhfif pada

huruf za', dan bacaan nashab (fathah)pada akhir latazh 
'iSrt''jlt.

Dituturkan dari seorang ulama qira'at Kufah bahwa ia

membacanyu,''i**'A i:;l dengan huruf ta', tasydid pada huruf za',

dan bacaan rafa' (dhammah) pada akhir lata/}_t1i^it, meskipun ada

sedikit perbedaan darinya tentang hal ini.6 Diriwaya&an darinya

u Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan takhfil sedangkan ulama tujuh

selebihnya membacanya dengan tasydid.

Tjlid bn Ali, A'masy, dan Abu Bakar membacanya dengan tasydid dan pola

majhut (pug dan lafaztr i(iUir dengan rafa' (dhammalrl. Begitu juga dengan Al

Jahdari, tetapi ia membacanya dengan takhfif,
Hasao, Abu Aliyah, Al A'raj, Al Mufadhdhd dari Ashim

membacanya denganfahah dN tasydid dalam bentuk aktif.

Ibnu Abi ublatr membacarrya J1!v.

Ya'qub,

Al Qatadatr membacanya dengan huruf nzn dantathlif



Tafsidl;h:fhabali

batrwa bacaan ini sejalan dengan bacaan para ulama qira'at di

negerinya.

Menurutku, qira'at yang paling mendekati kebenaran adalatt

"iqfi X$- 3;t3'- dengan arti, Allah menurunkan malaikat-malaikat.

Aku memilih qira'at ini karena Allahlah yang menurunkan malaikat-

malaikat-Nya unttrk membawa watryu kepada rasul-rasul-Nya. Oleh

karena itu, menyandarkan perbuatan ini kepada Allah merupakan

tindakan yang lebih kuat dan tepat. Aku juga lebih memilih qira'at

dengan tasydid daripada qira'at dengan takhfif, karena Allatr

menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya secara berangsur-angsur (yang

merupakan implikasi makna dari qira a/ dengan tasydid 
-penj.).

Jadi, takwil kalam ini adalah, Allah menurunkan malaikat-

malaikat-Nya dengan membawa hal-hal yang membuat kebenaran

menjadi hidup dan kebatilan sirna, kepada hamba-hamba-Nya yang

dikehendaki-Nya (maksudnya adalatr para rasul yang dikehendaki-

Nva).

Pada lafazh fi;fr it partikel lf berkeduduk ar iarr yang

kembali kepada latazh d)V ,rt juga berkedudukan nashab karena

faktor kata fi$ Jadi, makna kalam ini adalah, Allah menurunkan

para malaikat dengan (membawa) ruh (wahyu) dengan perintah-Nya

kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Ny4 dengan (maksud)

berilah peringatan kepada hamba-hamba-Ku akan kekuasaan-Ku

terhadap kekafiran mereka dan tindakan mereka yang menjadikan

tnhan-tutran dan berhala-berhala bersama-Ku.tJ {1 i6y -{
"Bahv,asanya tidak ada tuhan (yang hak) melainkan Aht."
Maksudnya adalah, Uuhgryah itu tidak pantas dimiliki oleh siapa pun

selain Aku, dan tidak ada yang pantas disembatr selain Aku. ,;i;$
"Maka hendaHah kamu bertalwa kcpada-Ku." Maksudnya adalah,

Hendaklatr kalian takut kepada-Ku dengan cara melaksanakan

LrhatAl Bahr Al M.hith karya Abu Hayyan (6/503).
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kewajiban-kewajiban-Ku, memurnikan ibadah dan rububiyyah

kepada-Ku, karena itu merupakan keselamatan kalian dari kebinasaan.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

21514. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

E!SU'-<.gJ]t:f$ 
"Dia menurunkan para malaikat dengan

(membmta) *ityu," dia berkata, *Maksud lafazh &U
adalah wahyu."?

21515. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayatrlu menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "KiLrtTi-KiLrtTi
.7 4rl

=rrt.e ,i, :1,:Ji b {,'3; i it -tJ , 
";)\ 

"Dio menurunkan para.t;l A e:S;r,
.malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah'Nya

kcpada siapa yang Dia kchendoki di antara hamba-hamba'

Nyo, " ia berkata "Allah menurunkan para malaikat...."8

21516. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku" ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa* menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifatt

menceritakan kepadaku, ia berkata: Syibl menceritakan

kepadaku, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712276), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun(31178), dan Ibnu AI Jauzi dalamZad Al Masir (41428).

Ibnu Al lavzidalamZadAl Masir (4/428).

Yang kami maksud/bacaannya adalah Warqa'

7

t
I



Tdfsir Ath:Ihabari

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa seluruhnya,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah,
J..t;l q e)\ "Dengan (membawa) walryu dengan perintah-

Nya," ia berkata, "Tidak ada safu malaikat pun yang turun

kecuali dengan membawa ruh (wahyu)." e

21517. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadaku, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku, Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkomentar tentang

firman Allah, .tJA &\i<553$ "oto menurunkan para

malaikat dengan (membatta) wah)ru dengan perintah-Nya,"

ia berkata, "Tidak ada satu malaikat pun yang turun kecuali

dengan membaca ruh (wahyu). "

rentang firman Allah, b d:i-ol it .rJ, &\|i$fjfTi
.r2\i;, "Dia menurunkan para malaikat dengan (membm,a)

wahyu dengan perintah-Nya lcepada siapa yang Dia

lrehendaki di antara hamba-hamba-Nya," ia 'berkata,

"Maksudnya adalatr, dengan membaca kenabian. "

Ibnu Juraij berkata: Aku mendengar bahwa ruh diciptakan

dari malaikat, yang ruh itu turun dengannya, & 6j35j
,$ J U'giSi $'U!Si "Mereka bertanya kepadamu tentang

ruh. Katakanlah 'Ruh itu termasuk urusan Tuhanlru'. " (Qs.

Al Israa' [7]: 85)to

21518. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari ayatrnya, dari Rabi bin Anas,

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 420) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(712276).Ibnu Abi Hatim berkata menurut penjelasan Mujahid,'Tidak ada satu

malaikat pun yang tunrn kecuali membawa ruh sepeti malaikat yang

menjaganya. Ia tidak bicara, malaikat itu tidak melihatny4 dan tidak pula suatu

ciptaan Allah."
Ibid

I ,tE
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tentang-firmat flah,-rii {6; it .rJ , ?:}\.iq)fli-
,jii6iJ {t ;1t-'1 ,l^5Yi'5 6.eV 1'Dio i.nurunkan paro
malaikat dengan (membawa) wahyt dengan perintah-Nya

kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-

Nya, yaitu, 'Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya

tidak ada tuhan (yang hak) melainkan Ah4 maka hendaklah

lramu bertakwa kepada-Ku'. " Ia berkata, "Setiap kalam yang

diucapkan Ttrhan kita adalah rzlr (watryu) darinya. Allatt
berfirman, V i; (i 4tV:1 irttfi 

- 

" oon demikianlah kami

wahyukan kepadamu walryu (Al Qur'an) dengan perintahht"
hingga firman-Ny"" 3$lt6,;fr 4 {1 "Ingdlah, balu,a
kepada Attah-lah kcmbati semua trltsattu rr

21519. Bisyr menceritakan kepada ftami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allab .rj A &\'il4'Ji,I$-
"Dia menurunkan para malaikat dengan (membau,a) wahyt
dengan perintah-Nya, " ia berkata, *Malaikat fimrn membawa

rahmat dan wahyu dari perintah-Nya. -pV U {;5- i &
'Kepada siapa yang Dia kchendaki di antora lwnba-hamba-

Nya'. Allah memilih para rasul di antaramereka"l2

21520. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allatr, &:\-3l41lI$
.DV u 16- i it .tJ $2 "Dia merurunkaipma malaikat

dengan (membawa) wahyt dengan perintah-Nya, kcpada

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QfUq dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa
At'IJwQtt87).
Ibnu Abi Hatim dalanr tafsirnya QD276), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
'UW, Qll87), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (41428).

lt
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siapa yong Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya," ia

berkata, "Membawa wahyr dan rahmat."l3

Firman Al lah : gli;f,lA J y'^try-'-tr,i3 Yi )i''J " P e r i n gat kanl ah

olehmu selralian, bahwasanya tidak ada tuhan (yang luk) melainknn

Aht, malca hendaHah lannu bertalcwa kcpada'Ku." Karri telatl

menjelaskan maknany4 dan penjelasan kami sejalan dengan pendapat

para atrli talc ril, dan yang berpendapat demikian adalatr:

21521. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, ii {t iJt-i 'Iji1f;511
,jitrt "Peringatkanlah olehmu sekolian, batm,asanya tidak

ada tuhan (yang hak) melainlran Aht, maka hendaklah kamu

bertalova kepada-Ku, " ia berkata, "Allah mengutus para rasul

untuk mengesakan-Nya, menaati perintatr-Nya semata, dan

menj auhi murka-Nya." 14

@@@

,a ;t ";tS i!:;t 6:\ 45'i'5 -r. i$i'ib

l3

Itl

"Dia mrinciptallorrJ langit df,rr funi dengan hak. Mo.Iw
Tinggi Aillah daripada aPa ymg nwrela pusel<uatl<mt."

(Qs. An-Nahl [16]:3)

Abdurrazzaq dalam afsirnya Qf264),Ibnu Abi Hatim dalam afsirnya QD276),
dan At Mawardi dalam An-Nulut wa Al 'Uytn (3/178)'
As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsttr (5/109) dari Rabi bin Anas, dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (41428)tanpas*tad.
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Takwil firman Altah: l5 i"i; 6J\',}i'i'ti +i3ti'ov
@ 6f;- @ia menciptakan langrt dan bumi dengan hak. Maha

Tinggi Allah daripada apa yang mereka petsekutukan)

Allah memberitahu manusia tentang argumen-Nya kepada

mereka berkaitan dengan tauhid terhadap-Nya, dan batrwa uluhiyyah

tidak pantas dimiliki oleh selain Dia, "Tgharunu, watrai manusia,

menciptakan langit dan bumi dengan haq secara sendiri, tidak ada satu

sekutu pun yang menyertainya dalam mengadakan dan

mewujudkannya, dan tidak ada satu penolong- pun yang

membanttrnya. Dari mana ada sekutu bagi-Nya? -/;t \ LJ t\:;
,Maha Tinggi Altah daripada apa yang merelra persehtnkan'. Maha

Tinggl Tuhanmu, wahai kaum, dari penyekutuan kalian dan dari

dakwaan kalian akan adanya ttrhan selain-Nya. Matra Tinggi Allah

dari memiliki keserupaan, atau sekutu, atau penolong, karena tidak

disebut tuhan melainkan yang menciptakan dan mengadakan dengan

kekuasaannya seperti langit dan bumi, serta mengadakan benda dari

ketiadaan. Hal itu tidak ada dalam kekuasaan seseorang selain Allah

yang Matra Esa lagi Matra Perkas4 yang tidak ada yang patut

disembah kecuali Dia dan tidak patut ada yang memiliki uluhiyyah

selain Dia."

@ae

@a;'U, i$9)3t'q'#{GL
"Di.o t2lah merciptal<4n m6,rvusia dmi nm'i", tiba'tiba ia

meniaiti pertantlh yorrlg rn1oltn' (Qs. An'Nahl [16] : 4)

Takwit fiman Allah: Ur- ?$b -{.rtdt iili,i 3'
W fn* klah menciptakan manusia dari mani, tiba'tiba ia

nunjadi pembantah Yang nYata)
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Allah Ta,ala berfirman, "Di antara argumen-argumen Allatl

pada kalian, wahai manusia, adalah Dia menciptakan manusia dari

mani. Dia mengadakan suatu makhluk yang menakjubkan dari air

yang hina. Allah mengubahnya dalam beberapa fase' dari satu

kejadian ke kejadian yang lain, dalam tiga kegelapan, kemudian Allah

mengeluarkannya menuju terangnya dunia setelah sempurna

penciptaannya dan ditiupkan roh ke dalamnya. Kemudian Allah

memberinya makan, mengaruniakan rezeki kepadanya, dan

mengembangkannya. Hingga ketika ia mampu berdiri kokoh di atas

kakinya, ia mengingkari nikmat Tuhannya, mendurhakai Yang

mengendalikannya, menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan

manfaat dan mudharat baginya, serta mendebat Tuhannya dengan

berkata, UsC;'&i rF-6 'siapapah yang dapat menghiduppnn

tulang-belulong, ying teiah hancur luluh?'(Qs. Yaasiin [36]: 78) Ia

melupakan Tuhan yang telah menciptakannya dan menyempurnakan

kejadiannya dari air Yang hina."

Maksud lafa7,- a 
,,yang nyata" adalah, ia menjelaskan

permusuhannya dengan logikanya dan mendebat dengan bahasanya.

Itulah maksud dari menjelaskan. Sedangkan maksud Latazh ttail
adalah semrur manusia. Meskipun katanya berbentuk tunggal, tetapi

maknanya berbelrtuk j amak.

ooo

@,olLE W ?1r) ii ; rfu.'H) w,i{V
iD* Dia tclah ifrptalran binatcrrtg terrwk untrrrk knrw;

padmya fu (bub) ycrJgmengl:uorrJgatllorrr dmbrtagoi' 
mantaat, ilm v:ba3iolrJrry4l<ralnumal'arn,'"

(Qs. AnNahl [16]:5)
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Takwit firman Allah: ?4;:i4 Q-'HW'S'i|
@ SJEU q1 @an Diailoh 

^rnciptakan 
binatang ternak

untuk kamu; padanya ada [buluJ yang menghangatkan dan

berbagai manfaat, dan sebagiannya hamu mahan)

Allah Ta'ala berfirman, "Di antara argumen Allah kepada

kalian, wahai manusia, adalatr Dia menciptakan binatang ternak untuk

kalian, menundukkannya kepada kalian, dan menjadikan bulu-bulunya

sebagai pakaian untuk menghangatkan tubuh kalian, memberi kalian

berbagai manfaat dari air susunya, dan menjadikan punggungnya

untuk kalian kendarai." 3lLY W "Dan sebagiannya kamu

makan," maksudnya adalah, binatang-binatang ternak yang kalian

makan dagingnyq seperti unta, sapi, kambing, dan seltruh binatang

yang bisa dimakan dagingnya. Asal mula lafaztr ini adalah 6 Wi
o:tLf? "dan di antara binatang ternak itu adalah binatang yang kalian

makan", namun partikel L ainiUngtcan karena telatr ditunjukkan oleh

partikel g, "di antara".

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21522. Al Mutsanna dan Ati bin Daud menceritakan kepadakq ia

berkata: Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Daud berkata: AMullah bin Shalih menceritakan kepada

karni, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan k;fadaku lari
Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, W 'f it
'o;tLE q '€fr3 lj,. q 'H "Dan Dia tetah

menciptakan binatang ternak untuk kamu; padarya ada

(bulu) yang menghangatknn dan berbagai manfaat, dan

sebagiannya kamu makan," ia berkata, "Maksud kata

m e nghangat kan adalah pakaian. " I 5

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712276) dan Al Mawardi dalam An'Nukat wa
Al'(runQll79).
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21523. Muharnmad bin Sa'id menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang fi1man AllalL 'S'iV
|;tLVtla: i{tl;2(g-'H)W "Dal Dia tetah

menciptakan blnatang ternak untuk kamu; padanya ada

(bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan

sebagiannya kamu malan," ia berkata, *Maksud lafazh '.i2
'menghangatkon' adalah pakaian, sedangkan maksud

latazh ;{$ 'berbagai manfaat' adalatt makanan dan

minumanlang mereka manfaatkan."l 6

21524. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepadaku, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada karni

dari Waraqa seluruhnya, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, i4Q'H "Padanya 
"da 

(b"t")
yang menghangatkan," ia berkata, "Pakaian yang ditenun.

Termasuk yang menghangatkan adalah kendaraan, susu, dan

daging.'17

21525. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najilu dari Mujahi4
tentang firrran Allah, i;2 ti4-'eX "PaQarya ada (bulu)

yang menghangatkan, " ia berkata" "Pakaian yang dircnun dan

Ibid
Mujahid dalam taBirnya (hal. a20) dan Ibnu Kasir dalam a8irnya (8Dy2,293)'

l6

17

r=a
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berbagai manfaat itu maksudnya adalatr kendaraan, daging,

dan susu."l8

21526. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.le

21527. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&tnaz-zaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, i{t 14 Q-'H
"Padonya ada (bulu) yang menghingatkan dan berbagai

manfaat," ia berkata, "Maksudnya adalah ketunrnan setiap

binatang."2o

21528. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan

.kepada kami dengat sanad-nya, dari Ibnu Abbas, dengan

redaksi yang semisalnya.2l

21529. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan lepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, \#-i4)w'sJt|
'{t lj.2 "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak

intuk lamu; padanya ada (bulu) yang menghongatkan dan

berbagai manfaat," ia berkata, "Padanya kamu memperoleh

pakaian, manfaat, dan alat transportasi."z

It
t9

20

Ibid.
Ibid.
Abdtnazzaq dalam tafsimy a Q1264\, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7 D27 7),

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun (3/179), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Masir (41429).

Ibid.
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(712276) dari Ibnu Abbas'

2t

xl



Tobir Ath:Ihabari

21530. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, ia -berkata: Ibnu

Abbas berkomentar tentang firman Allah, W '-CJ$
'o;,LU W Uf) i4 q- 'H "Dan Dia tetah

menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada

(bulu) yang menghangatknn dan berbagai manfaat, dan

sebagiannya kamu makan," ia berkata, "Maksudnya adalatr

berbagai kegunaan dan makanan."23

21531. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: .Ibnu Taid

berkomentar tentang firman Allah, Uw-'H W'S'iV
i4 "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk

lromu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan, " ia berkata,

"Itulah penghangat selimut yang diciptakan Allah dari

bulu."24

21532. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Aku menerima kabar dari Mujahid, tentang

firman Allah, q W3 i;2 t!4-'i4'tiiL ',Cf'fb

6;tLU "Dan Dia tetil menciptakan binatang ternak untuk

lramu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan

berbagai manfaat, dan sebagiannya lramu makan," ia

berkata, "Maksudnya adalah hasilny4 kendaraannya,

susunya, dan dagingnya."25

@@@

Ibnu Abi Hatim dalam afttuaya Qt2276).
Lihat Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (41429) dan Fakhnurazzi dalam
tafsirnya Q9n37).r AJ qurthubidalamAl Jani' li Ahkam Al Qur'an(10/70).
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#; @ i';;'r.6''"i G 3r; q;-F3
'{"J 5f- e*-ii A$ t *#'t},K ) # g;fi 6

t, 6 4 ).'t*)osc
Danl<arrru menrperoleh pandmgan yang hdah padmrya,

l,ctila l<ffiw menbaw firy a l<c,nlbali l<e kandms dfrn kctikfl
l<mw rnelepaslconnyale tempat pengganbalaan. Dan ia
menilculbeban bebarwrwkc snu negeri yangl<onw finf,k
sar.ggup samp ai kep adnuy a, melainl<m ilengan li.,eszllr.m an.

lcesulcman (yonrg nenwyahl<ari diri. Sesunguhnya
Tuharmru benar -benm lilohf, Pengasih lagi }'flfia}w

Penyayong." (Qs. An-Nahl U6l:6.71

Talrwil firman Allah: 'o;-, dti'73 $3CW-'!St
3;; !s: o#r*i ASt r# lLK- t i; 3t 

-HLAiij @
@ ,=3 @an hamu ,memperoleh pandangan yang indoh padanya,

kefika kama rnembawanya kembali ke handang dan ketiha hamu

melepaskannya ke tempat penggembalaan Dan ia memikul beban-

bebanmu ke sualu negeri yang hamu tidah sanggup sampai

kepadanya, melainkan dengan kesukaran-hesuharan lyang
memayahkanJ dirl Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha

Pengasih lagi Maho Penyayang)

Allah Ta'ala berfirman, "Pada berbagai bin4tang ternak yang

diciptakan Allah untuk kalian, terdapat ,*; +3C "Pandangan

yang indah padanyo, kettlca kamu memba'n,anya kcmbali ke landang.'

Maksudnya adalatr, ketika kalian membawa pulang binatang ternak itu

pada sore hari dari tempat gembalanya ke kandangnya." Oleh karena
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itu, terkadang ternak dalam bahasa Arab disebut ir.lijr karena ternak

digiring pada waktu sore, lalu bermalam di dalamnya.

Firman-Ny 
", 

itFi'dt " Dan petipa lmmu melepaskannya pe

tempat penggembalaan," maksudnya adalah, ketika kalian

mengeluarkan binatang ternak itu pada pagi hali dari tempat

istiratratnya (kandangnya) ke tempat penggembalaannya. Lata^ {t-
'a;36 lii artinya adalah, fulan mengeluarkan ternaknya untuk

digembala pada pagi hari. Lafazh ry'rJ' 'r'? artinya adalatr,

binatang ternak itu keluar ke tempat gembala. Jadi, lafazh G
menunjukkan waktu pagi, sedangkan lafazh irJ( menunjukkan waktu

sore. Sebagaimana syair berikut ini:

L* *tt;\'ai',2bt"a:" t:-ti oV

"seolah belcas keledai di punggungnya.

Jejak belalang kecil pada *"d:l"r::*tir putih saat kcluar pada pagi

narL

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21533. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan -kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, t*; +3Cq;-'$t
L;; ',qJ-2 " Dan lcamu memperoleh pandangan yang indah

padanya, ketikn kamu membawanya kembali kc kandang dan

lrctftra kamu melepaskannya kc tempat penggembalaan," ia

berkata, "Itu merupakan pemandangan paling indatr ketika

binatang ternak itu kembali ke kandangnya dalam kondisi

besar ambingnya dan panjang punuknya, dan ketika ia keluar

pada pagi hari ke tempat penggembalaarrtya."zT

Bait ini milik Ar-Ra'i An-Namiri dalam Ad-Diwan $nL 7l).
Abdunazzaq ddam tafsirnYa QD64).

:ia;;\i
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21534. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kep-ada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 3GQ'8t
'b;? *.ti*i Q "Dan kamu memperoleh pandangan

yang indah padanya, l(etilu kamu membmtanya kembali ke

lcandang dan ketil@ kamu melepaskannya l@ tempat

penggembalaan," ia berkata, "Ketika binatang temak itu

kembali ke kandang datam keadaan paling besar punuknya

dan pating bagus ambingnYa."28

Firman-Nya: *,$t ++!i\i'K I li $yibXG\ E;
e*'ii "Dan ia memihi beban'bebanmu pz suatu negeri yang parnu

tidak sanggup sampai kcpadanya, melainltan dengan lcesukaran-

lresulraran (yang memayahftan) diri." Dia mengatakan: Binatang-

binatang ternak ini memikul beban-beban kalian ke negeri lain yang

tidak dapat kalian capai kecuali dengan keletihan yang sangat dan

beban yang sangat berat. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

21535. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Ikrimah, tentang

rirman Allatr, b,Jl++lt\jfi i # $yieXGl 3rt'
t$'ii "Dan ia memikul beban'bebanmu kc suatu negeri

yang kamu tidak sanggup sampai kcpadanya, melainkan

dengan lusukaran-kesukaran (yang memayahltan) diri," ia

berkata, ..seandainya kalian memikulnya, maka kalian tidak

bisa mencapai negeri tersebut kecuali dengan keletihan yang

sangat."29

Ibid
Lihat Al Mawardi dalan An-M*at wa Al '(Jytn (3/180) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (41 430\. Keduanya tanp a s anad.

2'
29
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ZTSIA. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Simak,

dari Ikrimah, tentang firman Allah, $ 4',3K ; ,* $t
t'. ..

"FYi 
,A "Ke suotu negeri yang lramu tidak sanggup

sampai kepadanya, melainkan dengan kBsukaran-kesularan

(yang memayahkan) diri," ia berkata, "seandainya kalian

memikulnya, maka kalian tidak bisa mencapai negeri tersebut

kecuali dengan keletihan yang sangat."3o

21537. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, tentang

firman Allah, e*'ii ,*. *Jtr"lt'titft 1fi SL "Ke suatu

negeri yang kamu tidak sanggup sampai lcepadanya,

melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan)

diri," ia berkata "Maksud negeri di sini adalatr Makkah'"3l

21538. Muhammad bin AmI menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, At Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepadaku, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa selunrhnya,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, yl
t 1q.

e"ii b-, "Melainkan dengan kcsukaran'kcsulcson (yang

3o lbid
3r Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4t430),Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrs Al

Wajiz (31380), dan Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al 'Uyun (3/180).

Al Mawardi tidak menisbatkannya kepada seorang perawi pun.
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memcyahlun) diri," ia berkat4 "Maksudnya adalah beban

pada kalian."32

21539. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakq dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi

yang semisalnya.33

21540. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah. tentang {rman Allalu ; { $y'fiGfi V;
.)Sli b,1,4',6K "Dan ia memikul beban-bebanmu

kc suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kcpadanya,

me I ainkan de ngan ke sukar an-kc sukar an (yang memayahkan)

diri," ia berkata, *Meletihkan diri sendiri."3a

21541. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, dengan redaksi yang semisalnya.35

Para ulama qira'at berbeda dalarn membacanya. Mayoritas

ulama qira'atdari berbagai negeri membacany^ ,-*fib,J| a"rrg*
kasrah pada huruf syia kecuali Abu Ja'far Al Q*i." Sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

Mujahid dalam tafsirnya Oal. 420), Ibnu Abi Hatim dalam afsirnya (7D277),
dan Al Mawardi deten A*Nukd wa Al 'Uyn (3/180).
Ibid
AMurrazzaq dalam taftirnya Qt265\ dan Ibnu Al Jauzi dalnm 7ad Al Masir
(41430, 431) tatp, suad.
Ibid
Abu Ja'far Al Qa{i, Anr bin Maimun, Ibnu Arqam, Mujahi4 dan Al A'raj,
membacanya.r.llt ba.
Bacaan ini juga diriwayarkan dari Nafi dan Abu Umar.
Lihat Al Muh.qru Al Wajizkarya lbnu Athiyyah (3880) dilr Al Bahr Al Muhith
karya Abu Hayyan (6/508).

,2

t3

,a

35
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21542. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdurrahman bin Abu Hammad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Sa'id Ar-Razi menceritakan kepadaku dari

Abu Ja'far (ulama qira'at Madinah), ia membacur'ik d

lli 'r* lt #,t;. dengan huruf svin dibaca fathah' la

6erkata "?u;g benar adalah rt"i'*'"
Ibnu Abu Hammad berkata, "Mu'adz Al Hara mengatakan

batrwa bacaan ini mengikuti faktor bahasa. orang Arab

mengucapkannya fu. dan'g4, sama seperti latazh 0J. dan

glrti"
Qira'atr yang benar menurut kami adalatr qira'at para ulama

dari berbagai negeri, yaitu huruf syin dibaca kasrah, karena konsensus

argurnen dari para ulama qira'at, sedangkan qira'at yang berbeda

adalah qira'at sya& (iarang). Terkadang bait syair berikut ini

membacany a fathah dan kasrah:
rt ,-., . . ? .r d q;-:, ju- ,yt rr)s3s?9ct5wU-,,1, ' . u.

Dan'orangyang memiliki unta berusaha dan mengira balwa ia

memiliktuya

saudaraht memiliki bagian dari kesukarannya dan kesungguhannya

Juga seperti syair berikut ini:

b,qi'i&'&P'
Menjadi hina karena menghadapi kcsukaran

Abu Hayyan dalam At Battr Al Muhith (6/508) dan Ibnu Athiyyatr dalarn Al
Muharrar Al Wajiz (31380).

Bait ini terdapat dalam Lisan At 'Arab (entri: grr), Ibnu Athiyyah dalam lI
Muhsrar Al Wajiz (3t380), dan Abu Hayyan dalamAl Bahr AI Muhith (6/508).

Bait ini milik Ajjaj dalam diwamya (hal. Sa) dan Lisan Al 'Arab (enti: Ars).

37
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Sebagian atrli bahasa Arab membaca fathah pada bentuk

mashdar, seperti pada lafazh '* * ffiS dan kasrah pada bentuk

isim.

Bisa jadi ulama yang membacanya kasrah mengartikanny4

kecuali dengan berkurangnya kekuatan, dan hilangnya sesuatu darinya

hingga tidak bisa mencapai negeri tersebut kecuali setelah

berkurangnya kekuatan. Jadi, makna kalam ini adalah, kalian tidak

bisa mencapainya kecuali dengan sepanrh kekuatan dirimu dan

hilangnya separuh kektratan yang lain. Ada riwayat kalimat dari

sebagian orang Arab, l#r r.ii .il yang.brry, ambillah separuh

karnbing ini. Sedangkan dalam kalimat ti3'dl)b 'eri' tidak ada

riwayat selain bacaat Jbthah.ao

Firman-Nya: i;) siJ W 6I "sesungguhrqo

Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih las, Maha Penyayang."

Maksud ayat ini adalalL seslngguhnya Tghan kaliaq watrai manusi4

memiliki belas kasih dan ratrmat bagi katian. Di antara rahmat-Nya

terhadap kalian adalah, Dia menciptakan bagi kalian binatang temak

untuk manfaat dan maslatrat kalian, dan Dia menciptakan tangit dan

bumi sebagai dalil bagi kalian tentang keesaan Tuhan kalian, serta

untuk mengenal Tuhan kalian, agar kalian b€rsyuh kepada-Nya atas

nikmat-nikmat-Nya kepada kalian, sehingga Dia menambahkan

karunia-Nya kePada kalian.

ooo

{ ti 'it jU 6,H31rr\)
@ i;r;

3$rw,

' Lihat Al Qrthubi dalamAl Jomi'li Al*am Al Qt'ot00m)'
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uDan (Dia talah menciptal<an) luAn, bidhal, dmtl<eledai,

dgdr l<mru meruffrgdnghrya dorJ funmiadil<annya)
puhiasarr. Dan Nlah rnenciptal<mt a\a yangl<ffiw ddak

mmgetalwirrya." (Qs. An'Nahl [16]: 8)

Tarrwit firman Allah: ''L5 t1;4ir;rV Ju;$ ,l*v
ij\:,{ C, ',lr:t @an [Dia telah menciptakanJ kuda, bighal

dan keledai, agar hamu menungganginya dan (mcniadihannya)

perhiosan Dan Allah menciptakan apa yang hamu tidah

mengetahuinya."

Maksud ayat ini adalah, Allah menciptakan kud4 bighal, dan

keledai untuk kalian. ''^ti l;;4i 'Agar kamu menungganginya

dan (menjadikannya) perhiasan,' Allah menjadikannya sebagai

perhiasan bagi kalian, selain berbagai manfaat yang kamu peroleh

darinya, seperti untuk berkendara dan selainnya.

Lafazh 3Sr; E!,t ait*" nashab (fathah)_!-arena 'athaf

(persambung) dengan kata ganti t dalam latazh W, dan kata

'-r4j aiA^"a nashab (fathah) karena faktor kata kerja yang tidak

disebutkan, sebagaimana telatr aku jelaskan. Seandainya tidak ada

partikel i (dan) dan lafazhnya berbturyi r!;, maka ia dibaca naslab

(fathah) karena faktor kata kerja sebelumnya. Tetapi, keberadaan

partikel i menunjukkan batrwa ada kata kerja yang tidak disebutkan,

dan kata eiij itu terputus, atau bukan merupakan rangkaian dari kata

kerja sebelumny u 6:Ff..o'

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat ahli talc\ilil, dan

yang berpendapat demikian adalah:

21543. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

nr Lihat Fak}rurrazzi dalam tafsirnya(19240).

Tlsl
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Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, '^+; C;'*;l
"Agar kamu menungganginya dan (menjadikannya)

perhiasan," ia berkata, *Allah menjadikannya untuk kalian
tunggangi, dan menjadikannya sebagai perhiasan bagi
kalian.'/2

Sebagian ahli takwil berpendapat batrwa dalarn ayat ini
terdapat dalil keharaman memakan daging kudq dan yang

berpendapat demikian adalatr:

21544. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Dhamrah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari
seorang perawi, dari Ibnu Abbas, tentang fimran Allah, j+6
tiHir;JV \W"Dan (Dia telah menciptakan) htda,
bighal, dan kcledai, agar kamu menungganginya dan

(menjadikannya) perhiasan," ia berkata, "Yaqg ini untuk
dikendarai." Tentang firman Allah, 4r'HW'S:JV'i.J.; 

"Dan Dia telah menciptakan Oinatang ternak untuk
lamu; Wdanya ado (bulu) yang menglwngatlran, " ia berkata,

"Yang ini untuk dimakan.'/3

21545. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Atiyyah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Hisyam Ad-
Dustuwa'i menceritakan kepada [€mi, ia berkata: Yahya bin
Abu lGtsir menoeritakan kepada kami dari maula Nafi bin
Alqamatq batrwa Ibnu Abbas memaknrlrkan daging hd4
bighal, dan keledai. Ia bertata, *Allah berfinnan, '}ti[
3lLU qLj'g{:'i 2 Q-'H W' Dan Dia tetah

t2 Abdunazzaq dalam taftirnya QD65) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya
Qn277\.t' lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D277) dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir
(4t429).
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mencfiakon binatang ternak untuk kamu; padanya ada

(bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan

sebagiannya kamu malan'. Yang ini untuk dimakan. $13
6igA'ia;ltj JW 'Dan (Dia telah menciptakan) htda,

bighal, dan keledai, agar kamu menungganginya'. Yang ini
untuk dikendarai."e

21546. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Al
Minhal, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, batrwa ia pernatr ditanya

tentang daging kuda, lalu ia memaknrhkannya dan membaca

ayat ini, fi,i';tn 1;JV lQt ffi "Dan (Dia telah

menciptakan) htda, bighal, dan kcledai, agar kamu

menungganginya."45

21547. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais bin Rabi

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila" dari Al
Minhal, dari Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

bahwa ia pernah ditanya tentang daging kudq l4lu ia berkata,

"Bacalatr ayat sebelumny a, l.J.2 UH- 'H W 'r*'ift
lrlLV q 'dt|t 'Dan Dia telai menciptakan binatang

ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan

dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan'.

6,Ha3*Jb 3W i{V 'Dan (Dia tetah menciptakan)

htda, bighal, dan kcledai, agar kamu menungganginya'.

Yang ini rmtuk dimakan, dan yang ini untuk dikendarai.'*6

u lbid
" tbids Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D277) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil(31419).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41431) menyebutkan bahwa boleh makan
daging kuda. Hal ini tidak disebutkan di dalam ayat karena bukan yang
dimaksud. Maksud utama ayat ini adalah kendaraan dan perhiasan. Ini adalah
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21548. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Abdul Malik bin Abu Ghaniyyah menceritakan kepada kami

dari ayahnyq dari Al Hakam, tentang firman Allah, 'rC'iV

I'|UU' t43'e4 iu.2 ti4'H W " Dan Dia tetah

menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada

(bulu) yang menghangatlmn dan berbagai manfaat, dan

sebagiannya kamu maltan," ia berkata, "Maksudnya adalah

untuk dimakan." Kemudian ia membaca ayat sesudatrnya

hingga, t1j.C31 :^;:fir 3W $!$ "Dan (Dia tetah

menciptalcan) htda, bighal, dan keledai, agar kamu

menungganginya." Ia berkata" "Allah tidak menjadikannya

bagi kalian untuk dimakan." Al Hakam berkata, "Kuda,

bighal, dan keledai, hukumnya haram dalam kitab Allatr."47

21549. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ghaniyyah

menceritakan kepada kami dari Al Hakam, ia berkata,

"Daging kuda hukumnya haram dalam kitab Allah."
Kemudian ia membac a ayat, i4 Q.'i4 W 'rC'iY

Utt3 "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk

lcamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan

berbagoi manfaat," Hingga ayat, 6,j3;i "Agar lamu
menungganginya."4S

pendapat Syaf i. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa daging
kuda tidak boleh dimakan. Hanya saja" hadits-hadits shahih menunjukkan
kebolehan malon daging kuda.

Al Bukhari dalam,li Uiqhazi (Peperangan),(4212)meriwayatkan, y J'r,1 A
,F, fF C ttt *\i #' gi * '{t * !i, ,r,- -Rasuiuttah sAW
melarang makot daging lceledai pioaan dan mengizinkan makan daging fuda."n' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql4l9), Ibnu Athiyyatr dalan Al
Muhsro Al Wajiz (31380), dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (8n9q.

Q lbid
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Kelompok ulama lain berpendapat batrwa ayat ini tidak
menunjukkan keharaman sesuatu, dan Allatr dengan ayat-ayat ini dan

ayat-ayat lain pada awal suratr ini hanya memberitahu hamba-hamba-

Nya tentang nikmat-nikmat-Nya kepada mereka, serta mengingatkan

berbagai hujjah dan dalil-Nya kepada mereka tentang keesaan-Nya

dan kekeliruan perbuatan orang yang menyukutukan-Nya.

Sebagian ulama yang membolehkan makan daging kuda

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

21550. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari Al Mughiratr,

dari Ibrahim, dari Aswad, bahwa ia makan dagrng kuda.ae

21551. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Hakam, dari

Ibrahim, dari Aswad, dengan redaksi yang semisalnya."5o

21552. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu-.Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata,

"sahabat-satrabat kami menyembelih kuda pada musim

Tercantum dalam kitab Shahihainriwayat dari Jabir bin Abdullatr, j- !r',t*:t A
';*tt ,:F a ;tsfi *\i #, iF|*'Pt ili lir "Rasulullah sAW melarang makan
daging keledai piaraan dan mengizinkan makan daging kuda."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Sebagaimana

diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Asma binti Abu Bakar RA, ia berkata,

!fur'J,$ittsli s;'Ft * iir ji .iir )"t y * trt "Kami menyembelih htda
pada zaman Rasulullah SAW, dan memakannya. Saat itu kami berada di
Madinah."
Jadi, dalil ini lebih kuat dan lebth shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim
dalam pembatrasan tentang sembelihan (38), dan menjadi pedoman mayoritas
ulama (yaitu Mahlq Syaf i, Ahmad) dan para pengikut merek4 serta mayoritas
ulama salaf dan khalaf. Lihat Ibnu Katsir dalam tafsirnya (8D95).
Ibid.
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paceklik, lalu memakannya. Mereka berpendapat bahwa itu
tidak dilarang."sl

Menurut kami, pendapat yang benar dalam hal ini adalah

pendapat yang kedua, karena seandainya firman Allah, t1,j.gA
"Agar lamu menungganginya, " mengandung indikasi bahwa binatang

tersebut tidak boleh dimakan lantaran diperuntukkan sebagai

kendaraan, maka firman /Jilah,irlLT t{: tSt ij.t q
"Padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat,

dan sebagiannya kamu makan, " juga mengandung indikasi batrwa ia

tidak boleh dikendarai karena dipenmhrkkan sebagai makanan dan

penghangat tubuh. Padahal, semua ulama sepakat bahwa mengendarai

hewan yang dimaksud dalam firman Allah, fr|Li W "Dan

sebagiamya kamu makan, " hukumnya boleh dan halal, tidak haram.

Itu merupakan dalil yang jelas batrwa hewan yang dimaksud dalam

firman AllalL tij.gA "Agdr kamu menunggangiltya," boleh

dimal€n da tidak haram. Kecuali kehararnannya itu dinashkan atau

ditunj*kan oleh dalil lain dari kitab atau Srmnah Rasulullah SAW.

Adapun dalam ayat ini, Allah tidak menglaramkannya sama sekali.

Walaupu menrang ada dalil yang menrmjukkan kehararnan keledai

piaraan {erdasarkan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW
(SwunhF dan bighal, sebagaimana telah kami jelaskan dalam kitab
kami yang berjudul Al Ath'imoh -ftrmrm tidak perlu kami ulangi di
tempat ini,52 karena di sini bukan konteks mtuk menjelaskan

keharamannya. Kami menyinggrmgnya hanya untuk menturjukkan

batrwa pendapat yang menjadikan ayat ini seb4gai dalil keharaman

daging kudq tidaklah beralasa*-.

21553. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada ka-i, ia berkata: Isra'il menceritakan

Ibid
Lihat penakwilan suratr Al An'aam ayat 145.

5t
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kepada kami dari Abdul Karim, dari Atha, dari Jabir, ia

berkata, "Kami memakan daging kuda pada zarnaa

Rasulullatr SAW." Atha bertanya, "Bagaimana hukumnya

bighal?" Jabir menjawab, "Adapun bighal, kami tidak

memakannya."53

Firman-Nya: ',J;'t:,{ V, 'ir:t "Dan Allah menciptakan

apa yang kamu tidak mengetahuinya." Maksudnya adalatr, selain

menciptakan apa-apa yang disebutkan-Nya untuk kalian, Tuhan kalian

juga menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui, yaitu yang

disediakan di surga bagi penghuninya, dan di neraka bagi

penghuninya. Sesuatu yang tidak pernatr terlihat mata, tidak pematr

terdengar telinga, dan tidak pematr terdetik dalam hati manusia.

@@€

"Ddnhakbagi /Jllah (menuartgl<mt) ialan ymtgllur":us, dan

di antma jalan ialan ada ymgbeliry!<ok. Dart iil<alau Dia
mrrnghendaki, teflallah Dia mernhnpin l<f,nru sernu(my d

(lnpado ialan yarrg benm)," (Qs. An'Nahl [ 16] : 9)

Takwil firman Allah: 16 i;;SW +*11'^5;f :F
@ <";\'?\'i (Dan hah bagi Allah [menerangkanJ ialan vang

lurus, dan di antara jalan-jalan adayang benghok. Daniikalau Dia

menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya ftepada
jalan yang benarJ

53 HR. An-Nasa'i datran Al Fu'u wa Al'Atirah Q D02,no. 4333).

<r!;A:?'rli\4ii.tX,"-Jrfl\'^51$l&
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Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai manusia, bagi Allah hak untuk

menjelaskan jalan kebeftuan untuk kalian. Barangsiapa mengikuti

petunjuk, maka kebaikannya kembali kepada dirinya. Barangsiapa

yang sesat, maka akibatnya kembali kepada dirinya."

lafazh Jr!fr aftinya jalan, danlafazh3.j afiinya lurus serta
vz'2

tidak bengkok, sebagaimana syur rajaz berikut ini:

y6ti-Pt#}G
"Maka ia menjauhkan dariialan yang lurus."54

Lafazh, iiC ,ia "Dan di antara ialan-ialan ada yang

bengkolq" maksudnya adalah, di antara jalan-jalan itu ada yang

menyimpang dari jalan yang lunrs. Jalan lurus yang dima}sud adalah

Islam, dan jalan yang bengkok adalah Yatrudi, Nasrani, serta agarna-

agama kufur lainnya yang seluruhnya menyimpang dari jalan yang

lurus.

Kata ganti untuk ,g di sini berbentuk mu'annats (feminin)

karena kata ini bisa dihukumi mu'annats atau mudzaklrar (maslaiin),

dan di sini ia dihukumi mu'annats. Sebagian ulama mengatakan

batrwa kata gantinya berbentuk mu'annats karena meskipun lafaztrnya

tunggal, namun maknanya jamak.

Penjqlasan kami ini sejalan dengan pendapat ahli takwil, dan

yang berpendapat demikian adalah:

21554. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, Jfll 
"5 

;fi & "Dan hak bagi Atlah

5a Disebutkan oleh Ibnu Athiyyatr dalan Al Muharrar Al Wajiz (31335).Ia tidak
menisbatkannya kepada seorang pun, dan menjadikannya argumen bahwa kata

l-f di sini berarti lurus.
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(menerangkan) jalan yang lurus," ia berkata, "Maksudnya
adalatr menj elaskan. "ss

21555. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayalrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, +*!ft 'r5t ;tfi & "Dan hak bagt Allah
(menerangkan) jalan yang lurus," ia berkata, "Hak Allah
untuk menjelaskan petunjuk dan kesesatam."s5

21556. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraq4 seluruhnya

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, gt
UFft '^5, $1 "Dan hak bagi Atlah (menerangkan) jalan
yang lurus," ia berkata, "Jalan kebenaran itu menurut

Allah."57

21557. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D2?8) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Muttstr (5lll4).
Ibid
Mujahid dalam tafsimya (hal. 420), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn278),
dan As-Suyrthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (5/l l4).

55
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnya.ss

21558. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, ;*?1'^5t;i & "Dan

hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, " ia berkata,
*Adalah hak Allatr untuk menjelaskan apa yang ditetapkan-

Nya halal, haram, taat, dan maksiat."Se

21559. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T.aid

berkomentar, tentang firman Allah, ,91'.t'J1 ;t\ & 'Don
hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, " ia berkata"

"Jalan yang dimaksud adalatr jalan hidayatr.'60

21560. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari

Adh-Dhatrhalg tentang firman Allah, ,#, 
"J 

fi &
"Dan lnk bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus," ia
berkata, "Meneranginya."6l

21561. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: AIar mendengar Adh-
Dhahhak berkomentar, tentang firrran Allah, '^5 ifr :Ft
J.jfr "Dan hak bagi Altah (menerangkan) jalan yangvz'2

hrus," ia berkat4 "Hak Altah untuk menjelaskan.

Maksudnya adalah menjelaskan antara petunjuk dan

Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam ta8inrya (7D278}
Lihat Ibnu Athilyah dalalrn Al Mtrtrru Al Wajiz (3/381). Ia tidak
menisbad<mnya kepada seorang perawi pun.
Ibnu Katsir dalam taGirnya (8n97).

5t
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kesesatan, serta jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang

lurus."62

21562. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, ,t,6'^It;tfi:Ft "Dan

hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, " ia berkata,

"Maksudnya yaitu, di antara jalan-jalan itu adalah jalan

syetan. Menurut qira'at-Abdullah bin Mas'uq adalah, p1
'cr:t;rt €rtll Ar ,r3 tli tE. 'Di antara itu adalah yang

bengkok. Jikalau Dia menghendaki, tentulatr Dia memimpin

kamu semumya kepada jalan yang benar'."63

21563. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ;F W
"Dan di antara jalan-jalan ada yang bengbh " ia berkata,

"Menurut bacaan Ibnu Mas'ud adalatr, 7E'ei 'Di antara

itu ada yang bengkok'."64

21564. Muharrrmad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman l.Jlah, liri
)F "Dan di antara jalan-ialan ada yang bengkolc," ia

berkata "Maksudnya adalah jalan-jalan yang bercabang."65

62

6t
Ibid
Dalam mushaf Abdullatr bin Mas'ud disebutkan: * 'gt, sementara Ali bin

Abu Thalib membacanya :'j9'#.
Ibnu Athilyatr menyebutkannya dalam Al Muhoro Al Waiiz (3/335) dan Al
Qurthubi dalanAl Jami' li Ahkam Al W'an (10/r.
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn278).

q
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21565. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatl

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, ;t4 liri "Dan di antoa iolotialot ada

yang bengbk " ia berkata, "Maksudnya adalah hawa nafsu

yang berbeda-beda'tr

21566. Al Husain menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz bedota: Lrbaid bin Sulaiman

mengabari lemi, ia berkata: Alcu mendengr Adh-Dhabhak

berkomentar, tentang firmm Atlab M q; "fun di

antoa jalan-iolan ado yorg bengblc" Mak$tdnya adalah

jalan-jalan yang menyimpalrg dari jalan yang lunrs-67

21567. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadaku, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ftman Allah, ;F W
"ban di antra ialan-ialm ado yang bengbk, " Maksudnya

adalalt jalan-jalan yang terpecah dari jalan-Nya.6t

21568. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T*rtd

berkomentar, tentang firman Nlat\ )9 li4t "Dan di

antara jalon-jalan adoyotg bengkolc, " ia berkata, "Di antara

jalan-jalan itu ada jalan yang menyimpang dari kebenaran.

Allah berfirman, W e5r'dii';::rtil#,73 'Don

janganlah kamu mengihtti ialon'ialan (yang loin), karena

jalon-jalan itu metrcerai'beraikan kamu dari jalan'Nya'-"

(Qs.Al An'aam [6]: 153)6e

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7t227E), Al Mawardi &laln A*Nulcat wa Al
'UW (3lltl), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Manir (41433).

Ibnu Iktsir dalam afsirnya (81297).

Lihat lbnu Abi Hatim dalaur tafsirnya(7D27E) dari Ibnu Abbas.

AsSuyuthi dalanAd-Dwr Al Motsw (5/ll5).

6
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Firman-Nya: A6 '?\:rL '.'6 ii, "Dan iilcalau Dia

menghendaki, tentulah Dia memimpin lcamu semuanya (kepada jalan

yang benar). " Maksudnya adalah, seandainya Allah berkehendak,

watrai manusia, maka Allah akan berbuat baik kepada kalian dengan

memberi taufik, lalu kalian mengikuti petunjuk dan kosisten pada

jalan yang lurus, tanpa menyimpang darinya yang membuat kalian

terpecatr-belah di jalan-jalan yang menyimpang dari kebenaran'

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21569. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, AA '?:O ;6 1; "Dan jikalau Dia

menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya

(kepada jalan yang benar), " ia berkata, "Maksudnya adalatr,

seandainya Allah berkehendak memberi hidayah kepada

kalian semwl pada jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran."

Kemudian ia membaca firman Allah, ,, ;; G9 6i: i'3" trj
V"fiL ipo')i " Don iitm Tuhanmu menghendaki, tentulah

beriman semua orang yang di mulca bumi seluruhnya. " (Qs.

Yurynus [0]:^99) Kemudian ia membaca firman Allah, i;
tirii,; if (j.rg 134 "Dan kalau Kami menghendaki

niscrya Kami akan berikan kcpada tiap'tiap jiwa petunjuk

(bagt)nyo. " (Qs. As-Sajdah l32l: 13)70

e@@

,+ :4i iA +GLr, K"* slfi 6 d;lairr i
5#

70 Lihat Ibnu Athiryatr dalan Al Muhrro Al Waiiz (3/3tl). Ia tidak
menisbatkannya kepada s€orang perawi pun. Begitu juga Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Taruil (3 1420).
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'Dialah, Ymry tclah rnenxn:u:nlcmr air lruian dmilangit
unhtkkmrut, sebagpanrrya meniadi mirumm dmt

sebagianny a (menyubr.nlror,) amtbuh.tunbuhmt, y ang pdnl
(tempuhmtbulwrya)l<r;lmtmenggembalal<frrltcrttalcfi w."

(Qs. An,Nahl [16]: 10)

Takwil firman Allah: U K ?V lg <-e d;a51 ;
@ 5;j * :4i A ?-.t7@iatah, Yans tetah menurunhan
air hujan dari langit untuk hamu, sebagiannya menjadi minuman
dan sebagiannya [menyuburhonJ tumbuh-tumbuhan, yang pada

[tempat tumb uhnyal kamu menggembalahan ternahmu)

Allah Ta'ala berfirman, "Tuhan yang memberi kalian nikmat

binatang-binatang ini, mencipakan untuk kalian berbagai binatang

temak, kuda, dan seluruh binatang, unhrk manfaat dan keperltran kalian

itu, adalah Tuhan yang menurunkan air hujan dari langit rmtuk kalian

sebagai minuman bagi kalian, bagr pohon-pohon kalian, dan bagi

kehidupan tanaman-tanaman kalian." 5;L3 * "Yong pada

(tempat tumbuhnya) kamu menggembalakut ternabnu," maksudnya

adalah, di dalam pohon yang tumbuh dari air yang diturunkan-Nya dari

langit itu kalian menggembala, Lafazh *;'tli pl berarti fulan

menggembala wrtanya. Oleh karena itu, binatang temak yang dilepas di
padang dan selairurya untuk digembal4 disebut'$;v."

Sebagian ulama mengakarkan kata # "menawar" dalam
jual beli dari kata ini, yaitu, masing-masing dari dua pelaku akad

mengusulkan pengurangan atau penambahan harga yang sepatutrya,

sebagaimana melepaskan binatang ternak ke tempat gembalaan yang

disukainya. Darinya terambil kata dalam syair Al A'sya berikut ini:

7t Lihat Ibnu Athiyyah dalam Al Muhorr Al Wajiz (3t382) dan Al Qurthubi
dalamAl Jqni' li Ahkarn Al Qur'u (10182).
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i.it;ir ;.i'4t*fr; '))t Jt:ryt, irat,H,,
"Kantm itu berjalan menuju unta lumpuh kelaparan (untuk

memihtlnya).

Ia mel etihlan penggemb ala, dimana t empat menggiringnya.' 7 2

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adaJatr:

21570. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari An-Nadhar bin Arabi, dari

Ikrimah, tentang firman Allah, S# * 34" U
"Dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang
pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan

ternalonu," ia berkata, (6-\d3t6sgd 
lataz/r- .au'J adalatr-

t ar' uun (Meng gemb ulu) ." t

21571. Ahmad bin Suhail Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Qunatr bin Isa menceritakan kepada kami dari An-
Nadhar bin Arabi, dari Ikrimah, tentang firman Allah, *t
,,/ ' 

2.*-.rtH "Yang pada (tempat tumbuhnya) kamu

menggembalakan ternalonu," ia berkata, 6'-Maksud lafa25

6t4 adatalr- t ar' uun (Menggemb ul^).-' o

21572. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Khashiq dari

Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "-Maksud lafaz}n

6t* adalatr- t ar' uun (Menggemb ulu).*"

Bait ini terdapat dalan Ad-Diwan Qtal. 129).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyn (3R82).
Ibnu Athilyatr dalam Al Muharrr Al Wajiz Q1382) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (31420).Ia tidak menisbatkannya kepada perawi.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn278) dan Al Baghawi dalmt Ma'alim At-
Taruil (31420). Ia tidalc menisbatkannya kepada perawi.
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21573. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari lbnu Abbas, dengan

redaksi yang semis alnya.T 
6

21574. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah,6t* * 31i U "Dan sebagiannya

(menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat

tumbuhnya) lamu menggembalakan ternabnu," ia berkata,

"Tumbuh-tumbuhan tempat mereka bisa menggembala

binatang ternak mereka."77

21575. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

keiadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas' 
berkomentar, tentang firman Allah, -1;;' * "Yang

pada (tempat tumbuhnya)," ia berkata, 66-[s[sgd lafaztr

6t* adalatr- t or'uun (Menggembulu).-"

21576. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'adz dan Abu Khalid menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dan Adh-Dhahhak, batrwa maksudnya adalatr, di

dalamnya kalian menggembala.Te

21577. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabari kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah,

1o lbid"n lbtdT tbid"D Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5D97).
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6t* " Kamu menggembalakan ternabnu," ia berkata,

"Maksudnya adalah, kalian menggembala binatang-binatang

temak kalian."Eo

21578. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Thathatr bin Abu Thalhah Al
Qannad, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin
Abdunahman bin Abza berkata "Maksudnya adalatr, kalian

menggembala di dalamnya."8l

21579. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, .ai -j. d K, A
"Dan sebagiannya (menytburlcan) tumbuh-nmbuhan, yang

pada (tempat tumbtknya) kamu menggembalakan ternalonu,"
ia berkata, "-Maksudnya adalatr- menggembala."82

21580. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "-Maksuddya adalatr-
t ar'uun (Menggembala). "83

21581. Muhammad bin Sinan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Allab -ai -i, * 31i A "Dan sebagiannya

(menyuburkan) tumbuh-nmbuhan, yang pada (tempat

Ibid
Lihat lbnu Abi Hatim dalarn tafsirnya (7D278) dari Ibnu Abbas, dan lbnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (41433).
Abdunazzaq dalam ta8irnya (U244),Ibnu Katsh dalam tafsirnya (&Dl), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Touil (3R76). Ia tidak menisbatlcannya kepada
pcrawi.
Ibid

t0
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tumbuhnya) kamu menggembalakan ternabnu," ia berkata,

"-\{nftssdnya adala}r- tar'uun (Menggembala).-e

21582. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: .Ibnu Wahb

mengabari karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, <r# * K" A "Dan sebagiannya

(menytburkan) tumbuh+umbuhan, yang pado (tempat

tumbuhnya) kamu menggembalakan ternabnu," ia berkat4

"-Maksudnya adalalr- tar'uun (Menggemb"l")."tt

Seorang penyair berkata:

Ju-!r #;.iu jrl y?v jf -a; 
y.t e

"Selnrti lbmt Baz'ah atau selafunya

I*bih pantos bagimu, wahai anak perenpun penggembala
unta."fi

ccc

;P 6,i€.lt;';jtts 63:.1L'81 * K 4
@<.,rH;_r,fi.'{-{64sOi,fqfri

"Dio menturnlfrr,thkonbogi l<firau ileryot oir huiorrt itn
tanarr-tnrrlmoni zaihmr lc:umta, anggur ilm segah n)occmt

buah-buahon Sesznguhnya Pada yorJg delnnil<icu ifitbemr.
benfi ado tando (l<elqasaan Nloh) bagil<nnn tang

nrrrnikirl<an " (Qs. An,Nahl [16J: f l)

* Ibidt5 Ibnu Katsir dalaur tafsirnya (5D97). Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(7 D287) dari Ibnu Abbas.tr Terdapat dalan Diwan Al Akhthal (hal. 240) dari sebuah qasidah, gma memuji
Ikrimah AlFayyadh.
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Takwn rirman Allah: 'S Jlti a{}(t 'ij$ *" 'tJ L$-

@ arH;-,,ii'{{ 4' o iL'+#i,fb A,#'..tti roi,
menumbuhhan bagi kamu dengan air huian itu tanam-tanoman;

zailun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan.

Sesungguhnya pada yang demihian itu benar-benar ada tanda

[kekuasaan AllahJ bagi haumyang memikirkan)

Allah Ta'ala berfirman, "Dengan air yang diturunkan-Nya dari

langit bagi kalian, Tuhanmu telah menumbuhkan bagi kalian tanaman,

buatr zaitun, buah kurm4 dan buah anggur yang kalian tanam.

;;tfi:b 6 "Dan segala macam buah-buahan,"

maksudnya adalah, setiap jenis buah-buahan selain yang disebutkan,

sebagai rezeki, makanan pokok, lauk, dan buah bagi kalian. Ini

merupakan nikmat dan karunia dari Allah untuk kalian, serta argumen

bagi orang yang kufur kepada-Nya di antara kalian.

LS 6lft O ity "sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar ada tanda (kelruasaan Allah)," Dia yang Maha Agung

dan Tinggi berfirman, "Di dalam apa yang dikeluarkan Allah dengan

air yang diturunkan dari langit itu benar-benar terdapat petunjuk yang

jelas dan tanda-tanda yang terang.

6;Lfr- iA "Bagt kaum yang memikirlcan,"

maksudnya adalatr, bagi kaum yang mau mengambil pelajaran dari

nasihat-nasihat Allatr dan memikirkan hujjah-hujjah-Nya, sehingga

mereka mengingat dan kembali kepada Allah.

@@@

U?i;!r:ri"';r5;srr:,t1x:tryfii'H'fi)
<rM lA7tS 4),r51:-'A
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"Dcrrt Dia merrurdrlyllrJ<crr rnalam dan siang, matalwi dmt

bulanunt;rtlgnnt.Ddnbintmg.bintangitudit;.mdukl<frrl
@natlmw) dengan puintah.Nyc. Sesungguhnyd pada yolr'g

demikim iat benar.benm adf, tannf,'tundf, (l<eluasamt
y',Jilorh) bagi krurn y ar.g memahati(rry a) .'

(Qs. An,Nahl 116l: l2l

Takwil firman Atlah: ';i\i ;:'i:$ 
"tfxi 

i$i 4 ;9,
@ 58.,A iS 16 i 6L:'A U;3 i;3Y @an Dia

menundukhan malam dan siang, matahari don bulan untuhmu

Dan bintang-bintang itu ditundukkan [untahmal dengan perintah-

Ny4. Sesungguhnya pada yang demihian itu benar-benar ada tanda-

tanda [kekuasaan AllahJ bagi kaum yang tnemahamilnyaD

Allah Ta'ala berfirman, "Di antara nikmat Altah kepada

kalian, w&ai manusia" selain yang telatr disebutkan sebelumny4

adalah, Attatl menundukkan bagi kalian siang dan malam yang silih

berganti menghampiri kalian. Yang satu bergrrna bagi kalian untuk

bekerja, dan yang lain berguna bagi kalian untuk berdiam diri

(istirahat). 
-';3lv 

;.,3v,Matahari dan bulan 'Untuk mengetatrui

waktu, bulan, dan tahun, demi kemaslahatan hidup kalian-"

Maksud lafazh g;3 ilAV "Dan bintang-bintang rtu

ditundukJran," adalah, Allah menundukkan bintang-bintang itu untuk

kalian dengan perintah-Nya" supaya ia berjalan pada orbitnya,

sehingga katian dapat menjadikannya petunjuk dalam kegelapan darat

dan laut.

(rj#- ,A *S 4" g 6L "sesungsuhnva pada vang

demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kchtasaan Ailah) bagi

kaum yang memahami(nya)," maksud firman Allah, 'Di dalart

penundukkan Allah terhadap semua itu" benar-benar terdapat tanda-
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tanda yang jelas bagi kaum yang mengerti argumen-argumen Allah

dan mematrami peringatan Allatl terhadap mereka melaluinya."

L3 AS c aLk$ G# n fi -e 
"H'Yt C'

@ c'H$/?.
"DrrnDia (merwndull/lan frtla) apa ydrrgDia cipul<mt

un;atk l<flrnu di }rtnrri ini dengart bqlain laincm m.ctcofiv1y d.

Sesnnggutmya pada y61ng demikian itubenar.benm terdapat

tanda (lelqasaort Nlah) bagil<mrn yorng tnengartil
pelaiaran " (Qs. An'Nahl [16]: 13)

Takwil fimanAllah: k$ $# 
"?'.i1 

4'H'f;t1t
@ atHX ,At;S 6tyt A 6L @an Dia imenundukhan
piutal apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan

berlain-lainan ,nacamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda [kekuasaan AllahJ bagi kaum yang

mcngambil pelajaran)

Maksud lafhzh 'H'Yt\at "Dan (Dio menundupkan pula)

apa yang Dia ciptalcan untuk lrannu, " adalatr, Allah menundukkan apa

yang diciptakan untuk kalian di bumi dari berbagai binatang melata

dan buah-buahan yang beraneka warna. Penakwilan ini sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

21583. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, n{ -{H'Yt6;
"Dan Dia (menundukkan pula) aPa yang Dia ciptakan untuk

-@
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lcamu di bumi ini," iaberkata, "Apa-apayang diciptakan-Nya

untuk kalian dalam keadaan beraneka ragam warna, darijenis

binatang melata, tanam-tanaman, sampai buatr-buatran,

merupakan bentuk nikmat yang nyata dari Allah, maka

bersyukurlatr kalian kepada Allah."87

21584. At Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata "Dari

jenis binatang melata, tanam-tanaman, dan buatr-buatran."88

Latazh \3yL dibaca nashab (fathah), karena kata Vs dibaca

nashab menurut makna yang telah aku jelaskan. Jika demikian, maka

lafazh ff$$ti berkedudukan sebagai foal (keterangan kondisi) dai
6, dan kalimat telah sempuma tanpanya' seandainya t' tidak dibaca

nashab' dan kalimat diawali dengan lafazh 'H Yjs 6' maka

kata 'd;ii harus dibaca rafa' (dhammah), karena pada saat itu ia

menjadi I* abmbagi u.

ooo

V;6 6* t33 iittr>lj. ;4i :k
\H; 4 bG 6if;fr --63) q; tr' 1+ A

@5ifu'?131 -eL$\e
"Don Didlah, Nlah yfiw rnerumduk*frr. lautan (maicrrni
ogdr t<mu dapot nenal<an dnipadatrya dag'lns yarrg segctr

(il@n), dfrrJl<mw mengehtml<mt datilauun itu per:hiasan

r51';t

t7

tt

Abdtrrrazzaq dalam taBirnya QD66) dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir
(hal.94s).
rbid
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-y rrrrg kmnru P at<ai ; dsrl l<$rnl melihot b ahtq a bulay m

ird"*y$ dm rupayal<mru mencmi (l<etntunsdrJ) df,ti

t 
"rrn 

ia,Nya, dm xQay a l<anru busytlon 
"'(Qs. An,Nahl [16]: 14)

Talrwil linnan Allah: ^4'tJL11i:i :?- r5l ;t-
Vq$ *4 bV 4fr1 i'5 L6'fr 4* t:rU;S; C-* g
@ <-,96 'HIlt 'rgi --* (Dan Diatah' Attah vans

menundukkan 
'lnutan 

[untukmuJ agaf kamu dapat memakan

daripadanya daging yang segaf [ihanJ, dan kamu mengeluarhan

dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat

bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari [keuntungan]

dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur)

Allah Ta,ala berfirman, "Yang melalcukan perbuatan-

perbuatan ini pada kalian, dan yang menganugerahkan kepafla kalian

nikmat-nikmat ini, wahai manusia, adalah Tuhan yang menundukkan

laut bagi kalian" baik yang tawar (sungai) maupun yang asin Qaut),

agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, yaitu ikan yang

aitangkap. \6;t' {^+ A't;;:fit "Dan kamu mengeluarlan

dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai," adalah mutiara dan

merjan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21585. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan

kepada kami dari Amr, dfii Sa'id, dari Q?!datr, te-ntang

nrman All;, 6+ g 4 \jLll A :?- r 5l';'
"Dan Dialah, Allah yang menunduk*an lautan (unrulonu)

agar kamu dapat memakan doipadanya daging yang segar

(ikan)," ia berkata, "Maksudnya yaitq ql air tawar dan air

asing." Tentang firman Allah, L6'fi' ''^+ A 'b#
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"Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang

kamu pakan', " ia berkata, "Maksudnya yaitu mutiara ini'"8e

21586. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yadd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepadl kagi

dari Qatadah, tentang firman A1ah,6* g 4lj\Ut
"Agar kamu dapat memakan doripadarrya daging yang segar

(ikan)," ia berkata, "Maksudnya adalatr, ikan-ikan laut'"e0

21587. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Ydryq ia berkata: Isma'il bin

Abdul Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang

laki-laki datang kepada Abu Ja'far dan bertanya, "Apakah

ada kewajibat zakat pada perhiasan wanita?" Ia menjawab,
*Tidak. Perhiasan wanita ittr sebagaimana firman Allah,'^+
1fii| -i$t \At;t' 'Perhiasan vang kamu pakai; dan

' . kamu melihat bahtera'. Maksudnya adalatr kapal. 4 ?-9
'Berlayar padanya'. Lafa^ b6:aAah bentuk jamak dari

ta/razlt iTri yang artinya berlayar."el

Ahli tatoiril berbeda pendapat dalam menakwili firman

Allah,b6i "Berlayar." Sebagian berpendapat bahwa artinya adalatt

membelatr air, dan yang berpendapat demikian adalah:

21588. ArIlI bin Musa Al Qazzaz menceritakan kepada kami dari

Abdul warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

menceritakan kepada kami dari Al HasarU tentang firman

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(72278).
Ibid
As-suyuthi dalzm Ad-Darr Al Mantsur (5lll7). Lihat Ibnu Athiyyah dalam Al
lrluhoro Al Vajiz (3883).

t9
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Allah, * tg 6if;fr it, "Dan kamu melihat

b ahtera o rioyor- podanya,,, ia berkata, 
..Membelah laut."e2

Ahli takwil lain berpendapat berbeda tentang hal ini,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21589. Abdurrahman bin Aswad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami

dari Abu Bakar Al Asham, dari Ikrimah, tentang firman

Allatr, ,-i 3;-O 4ifii| it{ "Dan kamu melihat

bahtera berlayar padanya," ia berkata, "Air yang terbelah di

bagian kanan dan kiri bahtera'"e3

2l5go. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Abu Makin, dari Ikrimah,

tentang firman Allah, # ?-g 6fft it$ "Dan lamu

melihat bahtera berlayar padanya," ia berkata, "Bahtera

yang membelah air."94

2l5gl. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia b.erkata: Abu

usamatr menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Abu

Shalih, tentang firman Allah, * bg 6$1 i;t "Dan

kamumelihatbahteraberlayarpadanya,"iaberkata
"Batrtera berjalan di dalam air dengan membelah"'es

Ahli takwil lain berpendapat sebagai berikut:

21592. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'uyun (3t182) dan Ibnu Al Jauzi dalatrrr zad

Al Masir (41435).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn219).
Ibid
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'uyun (3t182). Lihat Al Qurthubi dalan Al

Jami' li Ahteam Al Qufu (lO/S9) dari Sa'id bin Jubair'

v2
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94

95
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tentang firman Allah, 4 tg 6flt i;t "Dan kamu

melihat bahtera berlaydr padanya," ia berkata, "Bahtera itu

mendorong angrn, dan angin itu tidak mendorong bahtera

kecuali batrtera yang besar."e6

21593. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada lomi, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullatt
menceritakan kepada kalrli dari Waraqa selunrhnya, dari Ibnu

Abi Najih dari Mujahid, tentang makna yang sama. Hanya

saja, Al Harits dalam haditsnya ini berkata "Dan angin itu

tidalc mendorong batrtera."eT

21594. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi

yang sa-a.et

21595. Yunus'menceritakan kepada ka6i, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T*iid

berkomentar tentang finnan Allah, bg "Berlayar," ia

berkata "Membelah angin."e

21596. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, * ?-O 1irtfi 6
$ tr,tu5ahia dahm tafsirnya (hd. 420) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

oruq.
Ibid
Ibid
As-Suyuthi dalaB Ad-Durr Al Mantsur (5lll7) dan Ibnu KaSir dalam tafsirnya

(tr2ee).

n
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"Dan kamu melihat bahtera berlryar padanya," ia berkata,

"Berjalan dengan angin yang pelan, maju dan mundur."l00

21597. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Ia berjalan maju dan

mundur dengan angin yang pelan."lol

21598. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ibratrinq ia berkata:

Alor mendengar Al Hasan berkomentar tentang firman AllalL

4 bG 1ffi| jS "Dan kamu metihat bahtera

berlayo padanya," ia berkat4 "Maju dan mundur dengan

angin yang pelan."lo2

Lafazhl.lir aAam bahasa Arab berarti suara hembusan angin

ketika kencang, dan di sini berarti suara berjalannya bahtera oleh

angin ketika berhembus, dan suara balrtera membelah air di bagian

depannya. Lafazh i# lt ?rt berarti batrtera itu membelatr air.

Bentuk mashdar-nyaadalatr tiVi a1avt3''au .

Lafazh Cjt 6fri berarti mengamati asal hembusan angin

dan mendengarkan suara hembusannya. Darinya terambil ucapan

Washil (maula Ibnu Uyainatr), lfir 'i;Jii Sp tl;l 'rr1( ril yang

berarti, jika salah seorang dari kalian hendak buang air kecil, maka ia
hendaknya mengamati aratr hembusan angin, dan dianjurkan untuk

membelakanginyq agar air seni itu tidak berbalik mengenai dirinya.

Fiman-Nya: 4!jt \-t l#j "Dan supcya kamu

mencari (kcuntungan) dari karunia-Nya. " Maksudnya adalah, "Agar

'' Abdurrazzaq dalam ta$irnya Qn6q.
tor lbid-
r@ Abdunazzaq dalam tafsirnya Q1354).
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kalian bisa melangsungkan perniagaan unfirk mencari penghidupan

kalian." Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21599. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 4 bg 6f;fr ' ffi
"Dan kamu melihat bahtera berlryar padarrya," ia berkat4

"Perniagaan darat dan laut."lo3

Fiman-Nya: <-,;$ '?L1; 'Don supcva kamu

bersyuhtr." Maksudnya adalatr, agar kalian bersyukrn kepada Tuhan

kalian atas kanrnia-Nya kepada kalian" yaihr ditundukkan-Nya hal-hal

(yang disebutkan dalam ayat-ayat) ini.

eoc

@ir:+
"Dorr Dit @lcrrn guffimg. gtttuffJg ihi Lntmi s'ttpoy a

bumi itu ddak gorJcdrrgbqsanalcanu, (dtnDit
merciptallrln) nrngai.w,ngai dorJ ialfrr]afur ugcr lwrnt

nmd4u pefiiniuk,"
(Qs. An,Nahl [16]: 15)

Talrwil firman Allah: ffV'?",\+;\ G5,lr'ii AtiV
@ i-r:+ '4$1,-!i toon Dia menanicaphan gun,.ng'gunwg di

btoni supala btn i itu tidah goncang bersano kantu, [dan Dia

tG lbnu Abi Hatim dalam afsirnya(7D27E).

'Hi$ $33 [+t ?,'+; ;\ G6 ;:rta,itt;
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menciptakanl sungai-sungai dan ialan-ialan agar kamu mendapat

petunjuk)

Allah Ta'ala berfirman, "Di antara nikmat Allah kepada

kalian, wahai manusia, adalah menancapkan gurung-gunung di bumi."

Kata GS merupakan bentuk jamak dari 4rt .yang berarti

gunung-gunung yang kokoh di bumi. Maksud tatadi 'A,'t; 3
adalah, supaya bumi tidak goncang bersama kamu, seperti firman

Allah, \j; S H'it'r#- yang berarti, Allah menjelaskan kepada

kalian supaya kalian tidak tersesat. Allatr mengokohkan gunung-

gunung itu agar maktrluk yang ada di atasnya tidak ikut tergoncang.

Sebelum dikokohkan dengan gunung-gunung, bumi ini sangat labil.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

21600. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, dari Al Hasan, dari Qais bin Abbad, bahwa

ketika Allah menciptakan bumi, maka ia pun berupa. Lalu

para malaikat berkata, "Bumi ini tidak membuat tenang

seorang pun di atasnya!" Lalu pada pagi harinya telah ada

gunung-gunung yang mengokohkannya. 10a

21601. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Haiiaj bin

Minhat menceritakan kepada kami, ia berkata: Harnmad

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Abdullatt

bin Habib, dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Ketika Allatl
menciptakan burni, bumi itu tidak tetap pada satu tempat

(bergoncang). Bumi itu berkata" 'Ya Tulranlar, apakah

Engkau menjadikan anak-anak Adam melakukan dosa dan

berbuat keji di atasku?' Allah pun mengokohkannya dengan

gunung-gunung yang kalian lihat dan yang tidak kalian lihat,

'* Ibnu Katsir dalam tafsimya Q1566).
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sehingga ketenangan bumi itu seperti daging yang

berarti bergoncang danbergoncang-goncang . Lafazh'{,J,t
bergoyang . Lafazh t'i: lr USL berarti kapal itu bergoncang

dan miring. Darinya ferambil lafazcr- $ir yang berarti rasa

pusing yang dialami oleh orang yang berlayrr.r:l0s

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

21602. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ?j+; 3 "supaya bumi

rtu tidak goncang bersama kamu, " ia berkata, "-Maksudnya

adalah- berbolak-bu1i1. :; I o6

21603. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama.'07

21604. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan,

tentang firman Anah, H,'+; ;\ 4n ";;ni A ii\
"Dan Dia menancapkan ganung-gunung di bumi supaya

bumi itu tidak goncang bersama kamu," ia berkata, *-
Maksudnya adalalr-, Allah menancapkan gunung agar bumi

tidak goncang bersamamu."

r05 Al qurdrubi dalam Al Jami' li Ahkan Al Quim (10/90), Ibnu Katsir dalam

afsirnya Q1566), As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantwr (41602) dan Asy-
Syankani dalalm Fath Al Qadir (3166).

16 Mulalrid dalam tafsirnya QBaO dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
(5/l l8).

to lbid
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Qatadatr berkata: Aku mendengar Al Hasan berkat4 "Ketika

bumi diciptakan, ia nyaris miring dan bergoncang, maka

mereka (para malaikat) berkata, 'Bumi ini tidak membuat

seorang pun bisa mantap di atasnya!' Lalu pada pagi harinya,

gunung-gunung telatr diciptakan, dan para malaikat tidak tahu

dari apa gunung-gunung itu diciptakan.'l0E

X'irman-Ny", ffV "(Dan Dia menciptakan) sungai'sungai."

Maksudnya adalatr, Lalu Kami menjadikan sungai-sungai padanya.

Kata ff\ ai"u^bung dengan kata 4;, sehingga faktor yang

berlaku pada kata CS juga berlaku pada kata {iV, karena hal

itu bisa dipatrami dari makna dan maksud kalam. Hal itu mirip dengan

syut rajaz berilut ini:

t):;J''^L,?-.1 e) ti? Lt;l A'#

s e * a # ::-Y:;::tr: ## ::t'tr i#'n " 
t o e

1

Lafazh'L2; artinya kekeringan. Kata kering disambung

dengan kata suara lirih, padal:al kclceringan tidak bisa didengar,

karena dapat dipaharni batrwa maksud dan maknanya adalah, dan kau

melihat kekeringan di kedua tangan.

Firman-Nya: S3; "Dan Jalan-jalan." Kata t:;
merupakan bentuk jarnak dari kata ,E yang berarti jalT. Seperti

kata 'O:*, yang merupakan bentuk :'"r"uf. dari kata iif. Vtul*"u

kalam ini adalah, Allah menjadikan untuk kalian, watrai manusia,

jalan-jalan dan berbagai akses yang kalian lalui tuttuk kebutuhan

kalian dan untuk mencari rezeki, sebagai rahmat dan nikmat Allah

tot Abdurrazzaq dalam tafsimya Q/354), Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkan Al
Qur'm (10/90), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3164.).

'' Kami tidalc menemukan bait ini.
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kepada kalian. Seandainya Allatr menghapus jejak-jejak jalan itu,
maka kalian pasti binasa karena tersesat dan bingung.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

21605. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, ffi "Do, jalan-jalan,"
ia berkata, ('-Maksudnya adalatr- j alan-j alan. " 

I I 0

21606. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, $li2 "Dan
jalan-jalan," ia berkata, "-Maksudnya adalatr- jalan-
jul*.'"'

Firman-Nya: i;t i '4 "Agar kamu mendapat
petunjuk " Dia mengatakan: Agar kalian mendapat petunjuk melalui
jalan-jalan yang dijadikan Allah untuk kalian di bumi ini, (petunjuk)
ke tempat-tempat yang kalian tuju dan inginkan, sehingga kalian tidak
bingung dan tersesat.

oeo

i,#.i;:tij:*s;;
nDarr (Dio c,l}tol<f,r.) tanda.tanda (petwniuk ialf,n). Dan

dengmbintang,binung ifirtlah mqel<t mendapt pet ntiuk."
(Qs. An,Nahl [16]: f6)

I r0 Abdurrazzaq dalam tafsirn ya (3 I D $.ttt lbid.

i-
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Takwil firman Attah: @ 6rq i #i;'gi.Llj 7o""
[Dia ciptakanJ tanda-tanda [penuniuk ialanJ. Dan dengan bintang-

bintang itulah mereha mendapat petuniuk)

Ahli takwil berbeda pendapat tentang arti kata W5
Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr tanda-tanda

perjalanan pada siang hari, dan yang berpendapat demikian adalah:

21607. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "{Ja
'bj-i. i ;:!i; " Dan (Dia ciptatran) tanda-tanda (penunjuk

jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat

petunjuk " ia berkata, "Lafazh Wi artinya tanda-tanda

jalan pada siang hari, dan dengan bintang-bintang mereka

mendapat petunjtrk pada malam hari."t12

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah

bintang-bintang, dan yang berpendapat demikian adalatr:

21608. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah, #i;:**;
"at',3;L'ni "Dan (Dia ciptakon) tanda-tanda (penuniuk jalan).

Dan dengan bintang-bintang itulah mereka -mendapat

petunjuh" ia berkata, "Di antara bintang-bintang itu ada yang

menjadi tanda-tanda, dan diantaranya ada yang mereka

gunakan sebagai petunjuk."l I 3

rr2 Al qtrrthubi dalam Al Jotti' li Ahlam Al Qt'an (10/91)., As-suyuthi dalam Ad-
Dun Al Mantsw (5/ll8), Ats-Tsa'alibi dalam afsirnya (21305), dan Asy-
Syaukani dalam Fath Al Qadir (3/155).

rrr Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (3lU).
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21609. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, |ii.i. ? #i; W3
"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk ialan). Dan

dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk, "

ia berkata, "Di antara bintang-bintang itu ada yang menjadi

tanda-tandq dan diantaranya ada yang mereka gunakan

sebagai petunjuk."Ila

2L6lO. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan

kepada kami dari Su&aq dari Manshur, dari Mujatrid,

dengan riwayat yang semisalnyall5

216ll. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah

mepteritakan kepada kami dari Su$aq dari Manshur, dari

Ibrahim, dengan riwayat yang semisalnya.ll5

Al Mutsanna berkata: Ishaq berkata, "Qubaishah berbeda dari

Waki'dari segi sanad."

21612. Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, 6;t4-? ;3L;7J")
"Dan @ia ciptakan) tanda'tanda (penunjuk jalan)- Dan

dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk"

Lafah W3 berarti bintang-bintang. Allah menciptakan

bintang-bintang ini untuk tiga tujuan, yaitu sebagai perhiasan

langrL sebagai petunjtrk, dan sebagai sultrh api bagi syetan-

rtn Al Q""thubi dalam Al Jami' li Ahkam Al $w'ut (10/91) dan Asy'Syaukani

dalrm Fath Al Qadir Q I 154).

"s lbid.
,t, Ibid
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syetan. Barangsiapa memahaminya selain itu, maka

pendapatnya keliru, tidak tepat, tidak moderat, dan

memaksakan pendapat tentang sesuatu yang tidak

diketahuinya.llT

21613. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 7J;3 "Dan

(Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan)," ia berkata, "-
Maksudnya adalatr- bintang-bintang."" t

Ahli tal$il lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr

gunung-gunung, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21614. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Al Kalbi, tentang firman Allah, i*Se; "Dan

(Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan), " ia berkata, "-
Maksudnya adalatr- gulung-gunung. " "'

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalatr, Allatl
menghitung nikmat-nikmat-Nya terhadap hamba-hamba-Nyq batrwa

diantaranya adalah Allah menjadikan bagi mereka tanda-tanda yang

bisa mereka jadikan petunjuk di jalan-jalan yang mereka tempuh.

Allah tidak menyebut sebagian tanda secara khusus tanpa sebagian

lainny4 karena setiap tanda yang dijadikan petunjuk manusia di jalan

dan jalur mereka itu tercakup dalam firman Allah, ?;J;3 "Dan (Dia

ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan)." Jalan yang memiliki tanda

injakan kaki merupakan tanda untuk menuju arah yang dimaksud.

rr7 As-suytrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (5,328) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8/301).

rrE Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21267),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya On279),
dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41436).

rre As-Suyrtri dalam Ad-Drr Al Mantsttr (5/l l8) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
Qadir (3ltss).
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Gunung dapat dijadikan tanda untuk menuju ke suatu jalan, begitu

juga bintang-bintang pada malam hari. Hanya saja, takwil yang paling

tepat terhadap ayat ini adalah, latazh'g'J;3 dimaknai sebagai tanda-

tanda pada siang hari, karena Allah telatr merinci tanda pada malam

hari dengan firman-Nya, 'b;*i. ? ;3L; " Dan dengan bintang-

bintang itulah mereka mendapat petuniuk" Jika ini merupakan tahwil

ayat yang paling mendekati kebenaran, maka pendapat yang tepat

dalam hal ini adalatr pendapat Ibnu Abbas dalam Hrubar yang kami

riwayatkan dari Athiyyah, batrwa arti lafazh W3 adalatr tanda-

tanda jalan yang digunakan sebagai petunjuk untuk mengetatrui jalan

yang lurus pada siang hari, dan bahwa bintang-bintang yang dijadikan

petunjuk pada malarn hali adalah gugusan capricorn dan bintang

kutub utar4 karena bintang-bintang inilatr yang dijadikan sebagai

petunjuk jalan, bukan Yang lain.

Jadi, takwil fgman Allah tersebut adalah, Allah menjadikan

untuk kalian, wahai manusi4 tanda-tanda yang dapat kalian jadikan

sebagai petunjuk untuk mengetatrui jalan dalam perjalanan kalian pada

siang hari, dan bintang-bintang yang dapat kalian jadikan sebagai

petunjuk dalam perjalanan kalian pada malam hari'

ooo

fi '^illjfro}r,@<i'".-:xt61'6r-5,;{tL"A

U)3;ri'safc;i't
',Mal(a 6rpaka1h (Ntah) yarJg menciptal<mt ig.t sama dangan

yong ttd"k dopat menciptal<mt (ap*apa)? Mak nwngolpo,

l<frnw dnf,k mmgartil pelaiaran. D drt iika kf,nu
manghitung.hiamg nil..,.p1t Nlah, niscayal<finu tak dnpat

,rron rart *, furiawo. Sesl.nggrhny d Nlahbenm'benm
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Malw P mgampun lagi Maha P enSt ay ang."
(Qs. An,Nahl [16]: 17'18)

Taknvil lirman All.ah: @ 3r;b:i\i in -J ,;{'it?-"A
@ !-, 3f ifr 6yG#'{ ;'1"^3-l'?5 of (Maka apakah

[AAahJ yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat

menciptakan [apa-apaJ? Maka mengapa hamu tidah mengambil

pelajaran. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya

kamu tak dapat menentukan iumlahnya. Sesungguhnya Allah

benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)

Allah berfirman kepada para penyembatr berhala, "Apakatr

Dzat yatg menciptakan semua makhluk mengagumkan yang Kami

sebutkan, dan yang menganugeratrkan kepada kalian nikmat-nikmat

yang besar ini, sama seperti dzatyangtidak menciptakan apa-apa dan

tidak memberi nikmat kepada kalian sedikit pun? Apakatr kalian

menyekutukan yang kedua dalam menyembah yang pertama?"

Dengan pertanyaan tersebut, Allah memberitatru mereka

batrwa betapa mereka tidak tahu kesalatran pemahaman mereka, dan

sedikitrya rasa syukur mereka kepada Tuhan yang telatr melimpatrkan

berbagai nikmat kepada mereka, yang tidak bisa dihingga selain-Nya?

Allah berfirman kepada mereka, liL:i \d " Mala mengapa

lramu tidak mengambil pelaiaran," wahai manusia? Mengapa kalian

tidak mengingat-ingat nikmat Allah kepada kalian, besarnya

kekuasaan Allah pada apa yang dikehendaki-Nya, ketidakberdayaan

dan kehinaan berhala-berhala kalian, dan batrwa mereka tidak bisa

mendatangkan manfaat bagi dirinya dan menepis mudharat dari

dirinya? Mengapa kalian tidak mengingat-ingat hal itu agar kalian

menyadari kesalatran keyakinan kalian yang telah menyernbaturya dan

mengakui ketuhanan baginya? Sebagaimana terdapat dalam riwayat

berikut ini:
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21615. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceri_takan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, t61 ?JZ-J ;<AS
,z lz- 1:

-< ,fu.ts "Malca apakah (Allah) yang menciptakan itu sama

dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)? Maka

mengapa kamu tidak mengambil pelajaran," ia berkata,

"Allah adalatr Matra Pencipta lagi Matra Pemberi Rezeki,

sedangkan berhala-berhala yang disembah selain Allah ini
justru diciptakan dan tidak menciptakan sesuatu, serta tidak

kuasa mendatangkan manfaat serta mudharat bagi

penyembahnya. Allah berfirman, <i".-X {i 'Maka

mengapa kamu tidak mengambil pelajarant2 t120

Firman Allatr: '61J ,;K "Sama dengan yang tidak dapat

menciptalran (apa-apa)?" Maksudnya adalatr berhala dan arca.

Latazh;7 biasanya digunakan untuk yang berakal, tetapi di sini kata

tersebut digunakan untuk yang tidak berakal, karena digunakan untuk

membedakan antara yang menciptakan dengan yang tidak

menciptakan. Adl sebuah kalimat Arab yang berbunyi, 't't:jt * *t,
,i Ui ti 7 ,slf A '&i "samar bagiku antara pengendara dan

untanya, sehingga aku tahu siapa ini dan siapa itu". Keduanya sama-

sama disebut dengan istitatr d. meskipun salah satunya adalah

manusia dan yang satutya lagi adalatr unta. Penggunaan semacam ini
juga terdapat dalam firman Allah, & ,4 n##& ,"*i#
$er#-i #,;8, "Makt sebagian dari hewan itu ada vang
berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaH,

sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki." (Qs. An-

Nunr pal: a5)

r20 Ibnu Abi Hatim dalam afsirnya (7D2E0), Asy-syaukaoi dalam Fath Al Qodir
(3162), dan As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al Man*w (5D35).
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Firman Allatr: C;i { ,1,i "i;.blil; tf: "Daniika kamu

menghitung-hitung nibnat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan

jumlahnya. " Maksudnya adalah, kalian tidak sanggup mensyukurinya.

Up 3;i'ifr 5\ "sesungguhnya Allah benar-benar Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. " Maksud firman Allah ini adalatr,

Allah Maha Mengampuni kekurangan kalian dalam mensyukuri

sebagian nikmat-Nya jika kalian bertobat, kembali menaati-Nya dan

mengikuti apa yang diridhai-Nya. Allatr Maha Menyayangi kalian

sehingga Dia tidak mengadzab kalian setelatr kalian kembali dan

bertobat kepada-Nya.

@@o

fi, +i-,t i'?+ <r-5:5 @ 5r$ 6 <,;3u 5s-;i;v

6;q'i-'t4"'";Er
"Dan Nlah nlengetalwi apa yangl<frnau rahasicil<m dmt

apayangl&n:,rrlohirl<f,rr.Danbqhala.bqlwlayattgrner.elca
seta selain tr.J;lah, fidak dapat membuat sesuafii apa W,

sedmrg bqlwla-berhala itu (sendin) dibuu orarJg."
(Qs. An,Nahl [16]: 19.20)

ralrwir firman Atlah : <-,.f5 @ OAj' V-, <,;iV 1X-f1fr3

7.;-#-;iq.'";&{ 5i 9i e;}i- @an Attah mengetahui

apa yang kamu rahasiahan dan apa yang hamu lahirhan. Dan

berhala-berhala yang mereka setu selain Allah, tidak dapat

membuat sesuatu apa pun, sedang berhala-berhala itu (sendiri)

dibuat orang.n
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Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berirman, 'Allah Tuhan

kalian, watrai manusi4 mengetahui apa yang kalian ratrasiakan dalam

hati kalian sehingga tersembunyi dari orang lain, apa-apa yang kalian

tampakkan dengan lisan dan anggota badan kalian, serta perbuatan yang

kalian nyatakan dengan ucapan dan anggota tubuh. Dia menghitung

semua itu dan akan membalasnya kepada kalian pada hari Kiamat.

Allah membalas perbuatan baik dengan kebaikan, dan perbuatan buruk

dengan keburukan pula. Allah akan menanyai kalian tentang rasa

syukur atas nikmat-nikmat yang telah dikanrriakan-Nya kepada kalian,

baik yang kalian hitung maupun yang tidak kalian hitung.

Firman Allatr: a;6-;5t4,'r;r5-{ i'i si ei,}i- <r-fttt
(Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat

membuat sesuatu apa pun, sedang berhala-berhala itu [sendiriJ
dibuat orang). Maksud ayat ini adalall berhala-berhala yang kalian

sembatr selain Allah, watrai manusi4 adalatr tuhan-tuhan yang tidak

menciptakan apa pun melainkan ia yang diciptakan. Jadi, bagaimana

mungkin benda yang dibuat dan diatur serta tidak mampu

mendatangkan manfaat dan mudharat bagi drioyq dapat disebut

sebagai tuhan?

@@@

(;'et$<4F.('";4fi,tA
" (Brr:hal*krhalo itu) bendn nwti tidak hi.dup, dan bqlwl*

krhaln itu tiilak mengetalwi bilal<ah perry emhoh.

Wryertafuyc- al<ffir diharrgkitl<arr." (Qs. An.Nahl U6l:21)

Takwil firman Allah: <fr;' 6 -<,ii.:1.6 "i$'1 lbA

@ @nt ala-berhala ituJ benda mati tidak hidup, dan berhala-
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berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya

akan dibangkitkan)

Allah berfirman kepada orang-orang musyrik Quraisy itu,

"Tuhan-tuhan yang kalian sembah, wahai manusia, adalah mati, tidak

hidup." Allah menyebutnya mati tidak hidup karena tidak ada roh di

dalamnya. Penakwilan ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

21616. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakanrkepadq !*l
dari Qatadah, tentang firman Allah, 3ii:i-6-l7S X lg
5;i$- i$"lBerhala-berhala itu) benda mati tidak hidup,

dan berhala-berhala rtu fidak mengetahui bilakoh

penyembah-penyembahnya akan dibangdtkan, " maksudnya

adalah, berhala-berhala yang disembatr selain Allatl ini

adalatr mati tidak memiliki nyawa, serta tidak kuasa

mendatangkan mudharat dan manfaat bagt para

penyembahnya.12l

Lafazh li dibaca rafa' (dhammah), dan memiliki dua

alternatif kedudukan, sebagai khabar untuk lafazh <r-$ii, dan

sebagai permulaan kalimat. I22

Adapun firman-Nya, -1,ili,t- l7j "Dan berhala-berhala rtu

tidak mengetahui." Maksudnya adalah, berhala-berhala yang kalian

sembah selain Allah itu tidak tatru kapan ia dibangkitkan.

Sebuatr pendapat mengatakan bahwa maksudnya adalalt

orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka tidak mengetatrui kapan

mereka dibangkitkan.

r2r Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn2S0) dan As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al
Man&ur (5/l l9).

tz lbnu Athiyyah dalam Al Muhorar Al Waiiz (31386).
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{ru:SJ t#;i ,-S\i,}i"{ eis";.,
@St;u

" Tulwt lrenau ddalah Tuhan Y arrg Malw F.s * Mala ot frig-
or drlg y dng tidak b eriman lnp ada aldrir m, lwti mq ela

rnengingl<ari (l,cesamt Nlah), sedmgl<m msel<a sendiri
adalah or(mg-orcmg ycrr.g sortbong." (Qs. An,Nahl lL6): Z2l

Takwil firman Allah: {;$iiij 6-i$ U '['fty
@S;{* {t"-:SJ &;t' (Tuhan kamu adatah ruhan Yang Maha

Esu Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati
mereka mengingkari [keesaan AllahJ, sedangkan mereka sendiri

adalah otang-orang yang sombong)

Atlah Ta'ala berfirman, "sesembatran kalian yang patut kalian

sembatr dan taati itu, tanpa ada yang lain, adalah sesembahan yang

Matra Esa, karena tidak ada yang pantas disembah selain Dia. Oleh

karena ifu, taatilah Dia semata, murnikan ibadatr untuk-Nya, dan

jangan jadikan sekutu bersama-Nya.

Firman Allah, 2;# ii* -t;g{o;;j-{ 65t "Maka orans:

orang yang tidak beriman kepada alchirat, hati mereka mengingkari

(lreesaan Allah)." Maksudnya adalah, mereka tidak membenarkan

janji dan ancaman Allah, serta tidak mengakui kembalinya mereka

kepada-Nya setelah kematian.

Maksud firman-Nyu''iS) fi$ "rurri mereka mengingkari,"

adalatr, hati mereka mengingkari kekuasaan Allatr, kebesaran-Nya,

serta nikmat-nikmat-Nya kepada mereka, dan ibadatr serta ketuhanan

itu, tidak pantas dimiliki selain-Nya i';K* {t "sedangkan mereka

sendiri adalah orang-orang yang sombong"i Mereka sombong untuk

A#v
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menuhankan Allah semata dan mengakui keesaan-Nya lantaran

mengikuti perbuatan para pendatrulu mereka yang menyekutukan

Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21617. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, -;rr-g\ itj.ii-i 6-16
2:# 

f;if, "uoto orang-orang yang tidak beriman kepada

akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah)," ia

berkata, "Maksudnya adalah, mereka mengingkari hal yang

telah dibicarakan ini, sedangkan mereka sendiri sombong

terhadapnya."l23

oco

4-{ {tyZ#-Y3 6;}-}-Y i ;r';ifi 61 iA{
@or<gt

"Ti.il.akiliragul@rrlagibahwdsenffJggutwryaAJ;lf,h
rnmgetalrui apa yang msela rahasial<an ilmt apa yang
mqel<a lahirl<il.. Senrngguhny a Nlah fiAak nrrr'.ytl<ni
ordng-or(mg ydrrg sorrbong." (Qs. An-Nahl U6lz 23)

Takwil lirman Allah : i1,i$;Y3 5)y*Y /)i':n\ 5l i;l
@ 6a(; ",It 4 i dly gidak dhasuhan tasr bahwa

sesunggahnya Allah mmgetahui apa yang mcreka rahasiahan dan

apa yang mereha lahbhan. Sesungguhnya Allah fidak menyahai

orang4rrang yang sombong)

'' Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya ('lD28O),IbnuAl Jauzi dalam ZadAl Masir
(4143t), dan As-Suyttthi dalan Ad-Durr Al Mottsur (5/l l9).
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Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Benar-benar

tidak diragukan bahwa Allah mengetahui apa yang diratrasiakan

orang-orang musyrik itu, yaitu pengingkaran terhadap berita-berita

yang Kami sebutkan dalam surah ini. Selain itu, keyakinan mereka

kebalikan dari ucapan Kami kepada mereka" 'Tuhanmu adalah Tuhan

Yang Maha Esa'. Serta kesombongan mereka terhadap Allah. Allatt
juga mengetatrui pemyataan mereka, yaitu kekafiran mereka terhadap

Allah dan kebohongan mereka atas nama Allah."

6;<tS 4{ frt "sesungguhnva Altah tidak menvtkai

orang-orang yang sombong." Maksudnya adalah, Allah tidak

menyukai orang-orang yang sombong kepada-Nya dan tidak

mengesakan-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

21618. Mtrha6mad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Mus'ir

menceritakan kepada kami dari seorang perawi, bahwa Al

Hasan bin Ali duduk bersama orang-orang miskin' lalu ia

membaca fi rman Allah, 64<i3j1 g*{ fry " S e sun g guhny a

Allah tidak menytkoi orang-orang yang sombong. " r24

ooo

@ <^f$t ibtlrj61K!3 dlrse & briV
oD on o1a}fllr dilcrtal<m lnpado nrrr:elc',' Nal,ah y u.g

talah diaullrii<sr Tuhamnr?' Mqelco nmiowab, 'Dongeng'
dongergan or(mg-onmg ilahuru'.' (Qs. An'Nahl 116l:241

ra As-sqnrthi dalam A&Dtr Al Man*ur (51120).
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Talcwil rirman Allah: ittlljl"KS iliSg & ,griv
@ <$Vi @an apobila dikotakan kepada mereka, "Apakah yang

telah diturunkan Tuhanmu?" Mereka meniawab, "Dongeng-

dongengan orangerang dah ulu")

Maksud ayat ini adalah, Allah berfirman, "Apabila dikatakan

kepada orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada akhirat, iltj
\K, di 'Apaknh yang telah diturunkan Tuhanmu?' Mereka akan

menjawab, 'Berbagai kebatilan yang dicatat oleh orang-orang dahulu

sebelum kami'. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

21619. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, ibtlrll"K ilrsg
A-l;Ut "Apaluhyang telah diturunkan Tuhanmu?" Merel(a

menjowab, "Dongeng-dongengan orang-orang dahulu."

Maksudnya adalatr dongengan orang-orang datrulu dan

kebatilan mereka. Satu kelompok orang-orang musyrik Arab

berkata demikian. Mereka duduk di jalan yang biasa dilalui

oleh orang yang hendak menemui Nabi SAW. Jika seorang

mukmin melewati mereka menuju tempat Nabi, maka mereka

berkata, "Dongengan orang-orang terdatrulu." Maksudnya

tutur kata dan kebatilan orang-orang terdahulu.l25

21620. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, d;'lt i\ti "Dongeng-dongengan orang-

orang dahulu," ia berkata, "Maksudnya adalah tutur kata

omng-orang terdahulu." I 26

ooo

'5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(722tl).
126 Al Mawardi dalam AwNukatwa Al 'lJyun (3/184).

€t
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#j$, 6i\ rbJ i;)"rri)i ii$f '9.,' Jrl';x.
6;ivutl;rX,

" (lJcapan merela) menyebabl<mt msela mernil<ul dosa'

do sarry a dmgan s ep anuh. p mnhrry a p adn Holri Kianat, dmt

sebagparr ilosa-ilosa ordttg yar.g merela sesatl<mt yolr.g fidak
mengetaluri sedikit W bahwa n'qela di'sesatl<mt).

Ingatlah, amotbunfulah dosa yorrJg mrl:el<a Pikul ittl."
(Qs. An-Nahl 116l: Z5l

Takwit firman {IIah: $.+r;a;f; e;.UKfi'Jfi4.6;iY i'd,J1'b i1;1i; Zfii iPiopoo ierehaJ

menyebabkan mereka memihul dosa4osanya dengan sepenuh-

penuhnya pada Hari Kiamat, dan sebagian dosa4osa orang yang

mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun [bahwa mereka

disesatkanJ. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikal itu)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang

musyrik menjawab orang yang bertanya kepada mereka batrwa yang

ditunurkan Tuhan kepada Muhammad menurut dakwaannya adalatr

dongengan orang-orang terdahulu. Ia berkata demikian agar mereka

memperoleh dosa-dosa lantaran tidak bergeming dari mendustakan

Allah, mengingkari apa yang diturunkanNya kepada Rasul-Nya, serta

dosa-dosa menjauhkan manusia dari iman kepada Allah dan

menyesatkan mereka tanpa didasari pengetatlran.

Firman Allatr: 5)ri1 16,{l "Ingatlah, amat buruklah

dosa yang mereko pihtl itu." Dia mengatakan: Maksudnya adalah,

betapa buruk dosa mereka dan betapa berat beban mereka.
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Fenakwilan karni ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah:

21621. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman Allah, 'r4 if- ,il.)K 'itUj fj;X.
"(Ucapan mereka) menyebabkan mereko memihtl dosa-

dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada Hari Kiamat."
Yang dipilul oleh orang yang menyesatkan adalatr dosa diri
mereka sendiri dan dosa orang yang menaati mereka. Hal itu
sama sekali tidak meringankan siksaan bagi orang yang

menaati mereka.l2T

21622. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, dengan

riwayat yang serupa. Hanya saja, di sini ia berkata, "Selain
dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan, mereka juga

memikul dosa mereka sendiri."l28

21623. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid.
Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujatrid, tentang- !** AIah, i5-',{,)K'i-r' Jf;tfl.
,#]i, 6-ii )$l U "#S "((lcapan mereka)

menyebabkan mereka memihtl dosa-dosarrya dengan

"' Mu;alrid dalam tafsirnya (11346),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D281), dn
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (8/30a).

tn lbtd
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sepenuh-penuhnya pada Hari Kiamat, dan sebagian dosa-

dosa orang yang mereka sesatknn," ia berkata, "Mereka

memikul dosa diri mereka sendiri dan dosa orang yang

menaati mereka. Hal itu sama sekali tidak mengurangi adza;b

bagi orang yang menaati mereka."l29

21624. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

serupa.l3o

21625. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, it-Ug-eti;Jfj4.'rlJS "((Jcapan mereka) menyebabkan mereka memihtl

dosa-dosanya dengan sepenuh'penuhtrya pada Hari

Kiamat," Maksudnya adalah, dosa mereka dan dosa orang-

yang mereka sesatkan, tanrpa mereka mengetatruinya - I6J1
<.;i-V "Ingatlah, amat buruWah dosa yang mereka pihtl

itu. "l3l

21626. Muharrrmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

\epadaku dari.Ibnu Ablas, te-ntang -firman All+, -fjr4.
E * -frji 6,5\ )-,tr u;'t-ilr ii.'utK'{'65
"([Jcapan mereka) merryebablan mereka memihtl dosa-

dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada Hari Kiamat, dan

sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak

mengetahui sedikit pun (balwa mereka disesatkan)," ia

'D lbid
t'o Ibid
r3r Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/184, I 85).
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berkata, "Mereka memikul dosa orang yang mereka sesatkan.

Hal itu seperti firman Allah, llii'J SW 'Dan beban-

beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka

sendiri'. (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 13) Maksudnya adalah,

selain memikul dosa mereka sendiri, mereka juga memikul
dosa orang-orang yang mereka sesatkan, tanpa mereka

sadari."l32

21627. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu
Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Rabi,

tentang firman 4ll,ut, $l u.r'd.jT i;':^U$'er' Jf;tfl.
5;4Y 16{l b h -f;Lf* 6-i\ "(rtcapan meretrn)

menyebablan mereka memihtl dosa-dosanya dengan

sepenuh-penuhnya pada Hari Kiamat, dan sebagian dosa-

dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui

sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat
buruklah dosa yang mereka pihtl itu," ia berkata, 'Nabi
SAwbersabd4 

"$t u )13:ti lb'i'o'd., eigfl:" JtosLttu6
ir'rt * ,"- it yt i't $i ,i,t ij,lit u;-A-'oi-t u
,,f e:hl 'u ',.fi- bl f u eit 'Siapa saja yang
mengajak kcpada kesesatan, lalu ia dilcuti, makn ia memihtl
dosa orang yang mengihttinya, tanpa mengurangi dosa

mereka sedihit pun. Siapa saja yang mengajak kepada

petunjuk, lalu ia diilcuti, maka bagirrya pahala seperti pahala
merelca, tanpa mengurangi pahola merelca sedikit pun'-"t33

r32 16* Abi Hatim dalaur tafsirnya(7t2281).
r33 m.. Muslim dalam kitab llnu (16) dari Abu Hurairah, dan Ibnu Majah dalam

suftmnya Qnr.
Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31159), Al Qurttrubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (10/96), dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D281,2252).
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21628. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

mengabarkan kepada kami dari seorang perawi, ia berkata:

Taidbin Aslam berkata: Aku menerima berita bahwa orang

kafir akan melihat sosok amalnya dalam bentuk makhluk

yang paling buruk wajahnya dan paling busuk baunya' Lalu

amal itu duduk di sampingnya. Setiap kali ia gelisatr karena

suatu hal, amal itu membuatnya semakin gelisah. Setiap kali

ia takut akan suatu hal, amal itu membuatnya semakin takut.

Lalu orang kafir itu berkate "seburuk-bunrk teman adalatr

kamu! Siapa kamu?" Amal itu menjawab, "I(au tidak

mengenalku?" Orang kafir itu berkata, 'fidak.' Amal itu

me4iawab, "Aku amalmu yang bunrk sehingga kau melihatku

dalam keadaan buruk, dan amalmu yang busuk sehingga kau

melihatnya dalam keadaan bustrk. Menunduklah kepadaku

agar aku bisa menaikimu, karena selama ini engkau

menaikiku di dgnia!" Lalu amal buruk itg menaikinya. Itulah

maksud firman Allah, 'i41 ii- ''^Dg '{'$ V;X.
"((Jcapan mereka) menyebabkan mereka memihtl dosa'

dosarya dengan sepenuh-penulvrya pada Hari Kioma,-"t34

ccc

*t;{t G ;t$.5;t 3 4 uOii H,'i;
{ ir-U 5t::Cfi' HA; ry:*iill ?* ";:)

( ))'.t-
OrtLrr-

rx As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsw (51126).
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"sesnnguhny a otcmg'ofimg ydrrg sebeltmt mseka taldh

mengadnkfir mal<m, makf, Nlah mrlrlghannnl<m rumah'

*rrrrh nlerel<a dmi pondastnya,lalu atap (nmah iat) iaath
mmimpamqda ilmi atas, fun datmglah adzab itullr:padn

mqela dmi tempat yang finak rnqela sadf,ri.'
(Qs. An,Nahl ll6lz 261

Takwil liman Allah: 'ii 3;# uQii H' i
{ :r" b 3)liIfi li6y 4} u i^ d tl'r.,*';:' *t;rt 4 ;tJ$
@'o;fr (Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah

mengadahan makar, maha Allah menghancurhan rumah-rumah

mereka dari pondasinya, lalu atap [rumah ituJ iatuh menimpa

mereka dari atos, dan datanglah adzab itu hepada mereha dari

tempat yang tidak mereka sadari)

Maksud finnan Allah di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman,

"orang-orang sebelum orang-orang musyrik yang menghalangi

manusia dari jalan Allah itu telah berbuat makar kepada orang yang

hendak mengikuti agama Allah. Mereka bennaksud mengalahkan

Allah dengan membangwr menara, yang -menuut 
anggapan

mereka- untuk naik ke langit guna memerangi penghuninya."

Menurut riwayat yang disebutkan kepada karni, yang

bermaksud dernikian adalatr seorang tiran dar'i negeri Nabath.

Sebagian ulama berpendapat bahwa dia adalatr Namrud bin Kan'an.

Sebagian lain berpendapat batrwa dia adalah Bakhtansar. Sebagian

dari berita keduanya telah disebutkan dalarn surah Ibraahiim. Menurut

suatu riwayat, orang yang disebutkan di sini adalah omng yang s.lma

dengan yang disebutkan Allah dalam suatr Ibraahiim. Dan, yang

berpendapat demikian adalatr:
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21629. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami daxi As-As-Sudi, ia berkata: Orang yang

mendebat Ibrahim tentang Tuhannya menyuruh untuk

mengusir Ibratrim dari kotanya. Lalu Ibratrim bertemu dengan

Luth di gerbang kota, dan Luth adalatr keponakannya. Lalu

Ibratrim mengajak Luth, dan Luth beriman kepadanya serta

berkata, ..Aku akan hijrah ke tempat yang diperintahkan

Tuhanku." Namrud bersumpatr untuk mencari Tuhan

Ibrahim, maka ia menangkap empat anak bunrng nasar, lalu

memberinya makan daging dan roti hingga besar, kuat, dan

tangkas. Latu Namnrd mengikat bunrng-burung itu dalam

sebuah kotak, dan ia duduk di dalamnya' Kemudian ia

mengangkat tongkat yang dipasangi'laging sehingga burung-

bunrng itu terbang.

Hingga ketika burung-burung itu telatr terbang ke angit, maka

ia mengamati bumi dan melihat gunung-gunung itu seperti

semut. Kemudian ia menarik dagng untuk burung-buntng

itu. Kemudian ia mengamati dan melihat bumi dalam

keadaan diliputi laut, seolatr-olah peratru di dalam air.

Kemudian ia mengangkatnya lagi, lalu ia berada dalam

kegelapan tanpa bisa melihat atas dan bawah. Mak4 ia pun

kaget dan melempar daging tersebut, sehingga burung-burung

itu turun mengejarnya. Ketika gunung-gunung itu melihat

burung-bgnrng tersebut meltmcts jatrh serta mendengar

kepakan sayapnya, maka gunung-gunung tersebut terkejut

dan nyaris hilang dari tempatnyq namun itu tidak terjadi'

Itulah maksud firman Allah, $i ^t6 
'i?' W id

3t# '4 'rilt l?1 <.( ;E ;rt "Dan

sesungguhnya merelra telah membuat maltar yang besar
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padahal di sisi Allahlah (balasan) makar mereka rtu. Dan

sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga

gunung-gunung dapat lenyap korenanya." (Qs. Ibraahiim

[a]: a6) Menurut bacaan Ibnu Mas'ud adala]r, 'iiS S'&,'of:

"makar mereka itu nyaris...".l35 Burung-burung itu

membawanya terbang dari Baitul Maqdis dan turun di

grrnung Dukhan.

Ketika Namrud berpikir bahwa ia tidak mampu berbuat

sesuatu, maka ia membangun menara. Hingga ketika ia telatr

mengokohkan menara itu hingga langit, ia naik menara itu

menuju Tuhannya Ibrahim. Ia ia berbicara mengada-ada,

padahal tadinya tidak. Allah lalu menghancurkan

bangnnannya itu dari dasarny4 4f a ,'z:ritl 'rr*';:t
'o;;iJ 4 j. +\:i3\ #\j " Maii Attah menghaicurtran

rumah-rumah mereks dari pondasinya, lalu atap (rumah itu)
jatuh menimpa merelu dari atas, dan datanglah adzab in
lrepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari."
Maksudnya adalah, dari tempat yang menurut mereka aman.

Allah menimpakan adzab dari pondasi menar4 lalu menara

itu jatuh menimpa mereka. Lalu bahasa manusia pada waktrl

itu bercarnpur aduk karena kaget, sehingga mereka berbicara

dengan tujuh pulutr tiga bahasa. Oleh karena itu, kota ini

disebut Babilonia. Padatral batrasa manusia sebelum itu

adalah batrasa Suryani. 136

'35 Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubai, Ibnu Abbas, Ikimah, dan Abu

Aliyah membacanya',j|j; tis if1.

Lihat Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrs Al Wajiz (31346) dan Ibnu Al Jauzi

dalanZad Al Masir (41374).

"t lbnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (4860), ia berkat4 "Ini pendapat yang
ditolalq kare,na berbicara campur afuk berarti berbicara tentang sesuatu secara

tidak konsisten. Mengenai pendapat bahwa cara berbicara demikian itu

<l
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21630. Muhammad bin Sa(d menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman 4ll"t, 'i

*(fi 4 ;xs ri,\ 3 #- u 6_i1 :'1;,
"sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah

mengadakan makar, maka Allah menghancarkan rumah'

rumah mereka dari pondasinya," ia berkata "Dia adalatr

Raja Namrud ketika membangrm menara."l37

21631. Al Mutsanna menceritakan kepadalu, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dariTaidbin Aslam,

bahwa tiran pertama di muka bumi adalah Namrud. Allatl

mengirimkan seekor nyamuk trnhrk masuk ke hidungnya, dan

selama empat ratus tahun ia memukul kepalanya dengan palu.

Orang yang paling kasihan kepadanya adalatr orang yang
'" mengepalkan kedua tandannya lalu memukul kepala Namrud

dengan dua tangannya itu. Dia menjadi tiran selama empat

ratus tahun, lalu Allatr menyiksanya selama empat ratus tahun

seperti masa kekuasaannya, lalu setelah itu Allatl
mematikannya. Dialah yang membangun menara yang tinggi

hingga l*grt, dan dialatr yang dimaksud dalam firman Allah,

$A 4 ;x.$.'i,I it "Maka Atlah menghancurkan

rumah-rumah mereka dari pondasirryo." "'

menghasilkan sebuah batrasa yang terstnrktur, adalatr tidak benar, karena bahasa

itu merupakan sesuatu yang diajarkan Allah."
Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalamrrAd-Durr Al Mantsur (5/55).

r37 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/185, 186).
r38 Al Mawardi dalam An-Nuftat wa Al 'Uyun (3/186), As-Suyuthi dalant Ad-Durr

Al Mansur (51127), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (8/304, 305).
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Firman-Nya: *tA 4 AX$.';fi 3 "Maka Attah

menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. " Maksudnya

adalah, Allah menghancurkan bangrrnan mereka, dari pondasinya.

Lata^ *t;ii merupakan bentuk jarnak dari 6ieli yang berarti

pondasi. Sebagian ulama berpendapat batrwa ungkapan ini adalah

penrmpamaan tentang menumpasi habis. Jadi, maksudnya adalatr Atlah

menumpas habis mereka. Orang Arab berkata demikian trntuk sesuatu

yang dicabut dari akamya.

Tentang firrran-Nya, 4jv,4"'&t1 'frf'i:r "Lalu atap

(rumah in) jatuh menimpa mereka dari atas," ahli takwil berbeda

pendapat mengenai makna lataz}r. ini. Sebagian berpendapat bahwa

maknanya adalah, lalu atap ihr jatuh dari atas bangunan mereka, dan

yang berpendapat demikian adalah:

21632. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman All uh,4u6ii 'H,'i
)dS 4 AX$.'A1 3 "sesuigguhrtva orang-orang

yang sebelum mereka telah mengadakon makar, maka Allah

menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya," ia

berkata" *Maksudnya adalatr, adzab Allah datang kepada

mereka dari pondasi bangunan mereka. aiittl 'rr*';:l
;+-;' 'Lalu atap (rumah itu) iatuh menimpa mere'ka dari

atas'. Kaa J.:ili berarti bagran atas rumah. Rumah-rumatr

mereka tergoncang, lalu Allah menghancurkan mereka.

6;fi{ i+ b it:i3t llGtS 'Dan datangtah adzab in
kepada mereka dari tempat yang tidakmereka *adari'."r3e

21633. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tstr menceritakan kepada kami dari

"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn2E2) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al'Wn(3/lts).
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Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allatl, ' 'zizt||*"i:b
ry:U"Laluatap(rumahitu)iatuhmenimpamereladari
atas," ia berkatq "Allah menghancurkan bangunan mereka

dari pondasiny4 lalu atapnya jatuh menimpa mereka'"I4o

21634. Muhamnrad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AMullah menceritakan kepada kami dari w*uqq seluruhnya

dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah,

*(it 4 ;9.';f 3 "Maka Atlah menghancurkan

rumah-rumah merekn dari pondasirq)a," ia berkata "Ayat ini

berbicara tentang makar Namrud bin Kan'an yang mendebat

Ibratrim tentang masalah Ttrhannya."lal

21635. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnyala2

Ahli tal$ril lain berpendapat bahwa maksud firman Allah,'";i

4:u,.jr';r|'d; "Lalu atap (rumah rtQ iatuh menimpa merela

,* Abdurrazzaq dalam tafsirnya Q1268) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

ornLD.t4t Muiahid dalam tafsirnya (hal. a2l).
r0 lbid
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dari atas," adalah, adzab itu datang kepada mereka dari langit,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21636. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ;-* ";:t

4; q ,'rtil7 "Lalu atap (rumah itu) jatuh m1ntmpa

mereka dari atas," ia berkat4 "Adzab dari langit. Ketika
mereka melihatnya, mereka menyeratr dan tunduk."la3

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalatr yang

mengatakan bahwa atap-atap rumah mereka jatnh menimpa merek4
karena Allah menghancurkan pondasi rumah merek4 sehingga rumah-

rumatr mereka roboh menimpa mereka. Hal itu karena memang

begitulah makna yang dipahami dari kata pondasi dan runtutrnya atap.

Mengarahkan makna kalam Allah kepada yang paling masyhur dan

dikenal, merupakan hal yang lebih baik daripada mengarahkannya

kepada makna yang tidak demikian dan tidak diketatrui alasannya.

Maksud firman Allatr, 'ojF-J L; U lt:iJii liitl, 4j
"Dan datanglah adzab itu lcepada mereka dari tempat yang tidak
mereka sadari, " adalah, orang-orang yang membuat makar sebelum

orang-orang musyrik Quraisy itu tertimpa adzab Allah, tanpa mereka

sadari bahwa adzab dari Allah itu datang kepada mereka.

oaa

'o' Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (4t441) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhsrar Al Wajiz (31388').
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tys4*l'#rf.r.;
lF'At ;;{t Gr+fi LY M t}'J oir, rc'4-akfrG-Op

@t;a)l
" Kenu.ili.ur y'.j;lah tn.rrrghinorl<an nrr:el,a ili Hari Kianot,
danbufirmartr 'A nanal<ah sel<uf;'t-selcuat l(u iat (yang

l+orctw menbelmtyo) l<nrrru selalu memrrmki nsekn (para
nabi ilan or cmg- or ang nwlcmin) ?' B ql<ataloh or ang. ot arJg

yarrg tclah diberi ilnlru),'seszngguhnya l<ehhlr,oarJ dan ad.zab

hari ini didmpaliorr cntlts ofimgorang yorugknfir'.'
(Qs. An,Nahl U6l:271

Talrwil firman Allah; 'i 3;i5 ;+rj- '{5i!r ;5- f
;?(r;fi '"1 i,y $, VJ 6-ii 36 

"it'- 6;tC' fr{ ir-li c iU}
@ ii:41 Jb \emudian Allah' 

-nienghkahan 
mereha di Hari

Kiamat, dan berJirman, "Di manakah sehutu-sekutu-Ku itu [yang
harena membelanyal kamu selalu mcmusuhi mereha [para nabi dan

orang-orang muhminJ?" Berkatalah orang-orang yang telah diberi

ilnu), usesungguhnya kehinaan dan adztb hart ini ditimpakan atas

orang4tangyang halir)

Maksud firman Allah di atas adalah, Allah menindak orang-

orang yang membuat makar, ymg perkaranya disebutkan Allah di

dunia dengan cara menyegerakan adzab dan balasan bagi mereka

lantaran kufur dan mengingkari keesaan-Nya. Kemudian, pada Hari

Kiamat Allah menghinakan dan merendatrkan mereka dengan adzab

yang pedih, serta berkata kepada mereka ketika mereka

menjumpainya, A.63fiL?;5i 4;U) J "Di manatrah

t



TafsirAh:Ihahad

sekutu-sehttu-Ku itu (yang karena membelanya) knmu selalu

memusuhi mereka (para nabi dan orang-orang mulonin)? "

Kata 6:rfi terambil dari lafazh At--'#'iri i;iirr v*g
artinya, aku melakgkan sesuafu yang memberatkan fulan, dan dia

melalotkan sesuatu yang memberatkanku. Allah mengolok-olok

orang-orang musyrik lantaran mereka menyembatr berhala-berhalq
.'Mana sekutu-sekutu-Ku yang kalian dakwakan di dunia batrwa

mereka adalah sekutu-sekutu-Ku pada hari ini? Mengapa mereka tidak

mendatangi kalian dan menolak adza;b yang Aku timpakan kepada

kalian, padahal datrulu kalian menyembah mereka di dunia dan

menj adikannya penolong?"

Permusuhan mereka terhadap Allah berkaitan dengan berhala-

berhala mereka itu maksudnya adalah mereka menyalatri perintah

Allah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21637. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firnan Allah, ;i.6kfi B irSi 3iU) ';J "Di

manakah sehttu-sehttu-Ku itu (yang karena membelanya)

lramu selalu memusuhi merelca (para nabi dan orang'orang

muhnin)?" la berkat4 "Maksudnya adalah, kalian

menyalatri-Ku."l&

FirmanAllah:';r+4!J;;95;;!tG;fi'r'ti;;,iit<rJi';:t,
"Berkatalah orsng-orang yang telah diberi ilmu), 'Sesungguhnya

lrchinaan dan adzab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang

kafir'." Maksudnya adalah, kerendahan dan kehinaan. Sedangkan

maksud lrlart"',At adalah adz.ab Allah kepada orang-orang ka.fir.

r{ Ibnu Abi Hatim datam tafsirnya (72282),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4 I 44 l) tanpa s anad, dan As- Suyuth i dalam A d- Dur r A I M an* w (5 / l2'7 ).



SurchAn-Nahl

u 33 % Y Aiif{i1,3# d\';q r*; i,ji
'rlL:,Lfqf+'ffr'bLit #

" (Yaiat) orcmg-orcmg ydrJg dhnatil<m oleh paru molail<at
dnlan kcadam bqhnt lalin- lnpada iliri mqela sendiri,

lalu mqela menyuah diri (sarrtilbqlau), "Kanni selcali.

l<ali ddak rnffigqialsrr sesu.atu lnialraun putrJ." Maloil<nt
nwrjaw ab), u Ad.q se$rnggulmy o Nlah Malw Mmgetalwi
apa yang trzlah kmu Wal@rJ." (Qs. An,Nahl [16] : 28)

Talrnil firman Attah: W"# -,)-!2iftifi i#;'"-5i
f,jL; :3 q'Ai'ii i,ti|. ei ;-'J7i' (L Y lai (YaitaJ

orangarang yang dbufikon okh pora ,rralaikat dolam keadaan

berbuat lalirn hepada dirt mereha sendirir lalu mereka menyerah diri

[sambil berhataJ, oKomi sehali-hali tidak mengeriahan sesuatu

hejahatan pun.' [Malaikat menjawabJ, 'Ada, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang telah hantu herjakan.)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang

kafir yang diberi pengetatruan itu (Ahli Kitab) mengatakan batrwa

kehinaan dan adzab pada hari itu ditimpakan kepada orang yang kufur

kepada Allah dan mengingkari keesaan-Nyq yaitu orang-orang yang

dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzhalimi diri

sendiri (maksudnya adalatr kufur kepada Allah dan menyekutukan-

Nva).'

Sebuatr pendapat mengatakan batrwa maksudnya adalah

orang-orang yang terbunuh dari pihak Quraisy dalam Perang Badar,

yang diperintatrkan pergi ke Badar secara paksa.

t



TafstuAh:I\abui

21638. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin

Muhammad Az-brhn menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan bin Uyainatr menceritakan kepadaku dari Amr bin

Dinar, dari Ikrimah, ia berkata" "Ada beberapa orang di

Makkah yang mengakui Islarn tetapi tidak hijrah. Lalu ia
disunrh berangkat ke Badar secara paksq lalu sebagian dari

mereka terbuntrh. Allah menunu*an ayat berkaitan dengan

merekq # -d\':$S'ii;; r-$' (yaitu) orans-orans
yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat

talim kcpada diri mereka sendiri'."r45

Firman Allatr: Ag 6E "Lalu merekn menyerah diri." Dia
mengatakan: Maksudnya adalah, lalu mereka berseratr diri kepada

ketetapan Allah dan tunduk kepada-Nya ketika mereka melihat

kematian telatr tunur kepada mereka. '# n 3:3 (LV "Kami

sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kcjahatan pun." Adi'bagian
yang dihilangkan dalam kalam ini dan tidak diperlukan, karena para

pendengamya telatr memahami maksud kalam tersebut. Pada mulanya

lafazh ini berbunyi, ;* 'u ,F & ,; tfi yang berarti, mereka

berkata "Karf setAi-tai tidak mengerjakan suatu kejatratan pun."

Dengan lataz}n ini Allatr mengabarkan tentang mereka, batrwa mereka

berdusta dan berkata" *Kami tidak durhaka kepada Allah." Ini
merupakan upaya mereka untuk melindungi diri dengan ucapan batil,

dengan harapan bisa selamat. Allah prm mendustakan mereka dan

berfirman, "Tidak, tetapi kalian telatr berbuat jahat dan menghalangi

manusia dari jalan Allah."
'b;Li; g q'4 'ifi i't "sesungguhnya Allah Malw

Mengetahui apa yang telah kantu kcrjakan" Makzudnya, Allah

ttt 
Ibnru Al Jauzi dalant fud Al Masir (4t442), Asy-syauloni dalar\ Fdh Al Qadir
(41194), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3146o).



SlrahAn Nahl

memiliki pengetahuan tentang maksiat yang kalian lakukan di dunia

kepada-Nya, dan perbuatan katian yang membuat-Nya murka.

@@@

6;Kri;;t;1va*r&;6r#:6
"Mal<f, masttkilah pnm.pintu nqala J ahmam, l<mrru l<el'al

di dalarnnya. Mal<a an'at bw:ulklah tenQat ot(mg'otalrrg

yrrrrg nenyon$onsl<f,rl diri iaL" (Qs. An'Nahl U6lz 29)

Tarcwil riman Allah: ;;i,#U4-Y'iG 3. 6Yf:fi
@ <r*S (Maka mosukilah pintu-pintu neraka Jahanam, kamu

kekal di dalamnya- Maha amat buruklah tempat orang4)rang yang

menyombongkan diri itu)

Maksud ayat ini adalah, Allah berfirman kepada orang-orang

yang menztralimi diri mereka sendiri, ketika mereka berkata kepada

Tuhan mereka, *Kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan

pun.', Allah berfirman kepada mereka" "Masuklatr ke dalam pintu'

pintu Neraka Jahanam." Maksud dai pintu di sini adalah tingkatan-

tingkatan Neraka Jatranam. Lafa^ v <.utL artinya, kalian

menetap di dalarnnYa.

x'irman-Nya: 6;<3i ;;i ,# "Maka amat buruklah

tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. " Dia mengatakan:

Maksud finnan tersebut adalah, seburuk-buruk tempat bagi orang

yang sombong kepada Allatr, tidak mengakui rububiyyah-ny4 dan

tidak membenarkan keesaan-Nya, adalatr Neraka Jahanam'

@@@



TatslrAthXhabai

*> e,6 6;f). G \3(,""p, ii (;(, \fI t$-:tr)

i,,i;ir$c dk{*fi 3t *'l* 6's
"Ddndik;ottat<fr rrlnpadoordng'ofi tfl gyorrgbqt'akwa,

'Nat<ah yar.g tclah diamutl<art oleh Tulwrtrrnt?' Mqela
*.iio*ot, 'Kebailcmt' . Orang'ordrrg yangbetbu,y-baik di

&;rnin ini ffipat (pur$alasorr) y ong balik' D art

sesnngguhny a l,anpung althirat ddalah lebih baik dm iAtlah
- 

sebak boik tempot bagi otong y orrtg bqtakw a'o
(Qs. An,Nahl [16]: 30)

Takwil firpan Allah: Wilf,'Fg, 'ii-(tt1-liiit i-$,tr)
@'uifi 

"("#'A'b<i|';ii 
U Qlxi rv ol$t 6tr- @o"

dihatakan hejada orang4rang yang bertakwa,"Apakah yang telah

diturunhan oleh Tuhanmu?o Mereha meniawab, uKebaihan."

orang-orang yang berbuat baih di dunia ini mendapat [pembalasanJ

yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baih

dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertahwa)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Kepada

kelompo-k lain yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dikatakan,

W$6'{gt ii$(st7'Apakah yang telah diturunpan oleh Tuhanmu?'

Mereko menjmtab, ,Kebaikan'. Maksudnya" Allah menurunkan

kebaikan.

sebagian ahli bahasa dari Kufah mengatakan bahwa

masyarakat Arab berbeda pendapat tentang firman Allah, 3!?6fl1
<;tr\ "Mereka berkata, 'Itu adalah dongengan orang-orang

terdahulu'."

6l



SurahAn-Nchl

Firman Allah, W "Kebaikon." Pertanyaan sebelum dua

jawaban tersebut adalah stuna, yaitu: '{:i iifi "Apakah yang

telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Dikarenakan orang-orang kafrr itu

mengingkari wahyu, maka mereka menjawab pertanyaan tersebut, "Ifu

adalatr dongengan orang-orang terdatrulu." Maksudnya' apa yang

kaubawa ini adalatr dongengan orang-orang terdatrulu, dan Allatr tidak

menurunkan apa pun darinya. Sementara itu, orang-orang mukmin itu

membenarkan *ahyu, sehingga mereka menjawab, "Kebaikan."

Maksudnya, Allah menurunkan kebaikan. Oleh karena itu, keduanya

berbeda. Kemudian Allah mengawali berita tentang orang-orang

mukmin dengan firman-Nya, lGqlni $el# 6-,rf. "orang-

orang yang berbuat baik di &tnia ini mendapat (pembalasan) yang

baik" Kami telah menjelaskan pendapat tentang hal ini sebelumnya

sehingga tidak perlu kami ulang.la6

Firman-Nya: 2i36K rygl$t 6ji; "orang-orang

yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik"
Maksudnya adalah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya di dunia ini, menaati Allah, dan mengajak hamba-hamba

Allatr untuk beriman serta mengerjakan perintah Allah, maka bagi

mereka kebaikan.

Kaa ?{L "kcbaikan" maksudnya adalah kemuliaan dari

Allah. Lafah p'r*$i';$ "Dan sesungguhnya kamptng aqtirat

adalah lebih baih" maksudnya adalatr, sebaik-baik negeri bagi orang-

orang yang takut kepada Allatr di dunia sehingga menjaga diri dari

siksa-Nya dengan menjalankan berbagai kewajiban-Nya dan menjauhi

segala maksiat-Nya, adalah negeri akhirat-

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat ahli takwil, dan

yang berpendapat demikian adalatr:

'u Lilrrrt Al Bat r Al Muhith karya Abu Hayyan (61525).



Tafsir Nh:Ihabori

21639. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id mgnceritakan kepada kami

dari Qatgdah, tentang fi*ry Alluh, 'gt'if(sfi1;:\t-;1,tr;
iGq'4ni 2yOl$t 6Ji.W1j!6' "Don dikatatran tcepaia

orang-orang yang bertaht,a, 'Apakah yang telah diturunkan

oleh Tuhanmu?' Mereka menjav,ab, 'Kebaikan'. Orang-

orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan)

yang baik'. " Maksudnya yaitu, mereka adalatr orang-orang

yang beriman. Kepada mereka dikatakan, 'ft" i5 ft;
"Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? " Mereka

menjawab,'Z^G q'ri ry e'#A 6-i$W "...'Kebaikan'.

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat

(pembalasan) yang baik." Maksudnya adalah, mereka

beriman kepada Allah, memerintahkan taat kepada Allatr,

memotivasi orang-orang yang taat kepada Allah untuk

berbuat baik, dan mengajak mereka kepadanya.laT

@@@

;{Kzr*e;ut+?,+*i V e. G qli i *i i;i
<rrf5tX"_*-

" (Yaiat) nffgd Adn yang mqeltn masttklrr- dalarnnya,
rnengalir dibawalmya wngai-nrngai, di dalan nnga ifl.t

nqel<a mendapat segala apo yang mqekal<eh.endaki.
Denikianlahy'.J;lahmenbqibalasanlnpodoorcmg-orcmg

yarlgbqtokwa." (Qs. An-Nahl [16]: 31)

to' fbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712282) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (51127).
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Tarrwil firman Allah: 'Ak\iiVq.$q-l:i-gi ig
<^;5T f ci--A:KZf.6-ut+ ([YaituJ sursa Adn vans

mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai,

di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka

kehendakl Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-

orang yang bertahwa)

Maksud firman Allah, g'i &; "Surga Adn" adalatr taman-

tarnan untuk tempat tinggal. Kami telatr menjelaskan perbedaan

pendapat di antara ahli takwil tentang makna Adn, maka tidak perlu

kami ulangi. Maksud firman Allah, $!-:;- adalatr, mereka

memasuki surga-surga Adn tersebut.

Dibacanya rafo' (dhammah) kata i,ii memiliki tiga

alternatif kedudukan dalam kata" yaitu: Pertama, sebagai mubtada'

(awal kalimat). Kedua, sebagai 'ard (rujukan) kata ganti pada lafazh

$Jr'; "Merepa masuk ke dalamnya." Ketiga, sebagai phabar bagi

kata i*Sit )ti'rile padaayat sebelumnya. Maksudnya, sebaik-baik

negeri bagi orang-orang yang bertakwa adalatr surga Adn.

Dalam hal ini, kata $Iri- berkedudukan sebagai bal

fteterangan kondisi), seperti datam l'afazh, Ul q!*J ]r'r ]r'dr iii,
..Sebaik-baik rumatr adalah rumatr yang engkau tinggali sekarang".

Bisa jadi, jika kalam tersebut ditakwili demikian, maka kata $;fr:i
berkedudukan sebagai shilah (keterangan lanjutan) bagi kata 3;L

,. 148d&.' 
,r"-an-Nya: 31i'ii W q 

"f 
"Mengalir di bmtahnya

sungai-sungoi." Dia mengatakan: 
-Maksudnya 

adalah-, sungai-

sungai mengalir dari bawatr pohon-pohonnya.

tnt Lihat Al Bahr At Muhith karya Abu Hayyan (61526') dm Al Muharror Al Wajiz

karya Ibnu Attti).Yah (3/390).



TafsirAth:lhafuri

Firman-Nyaz 6f.6-UA.'fl "Di dalam surga itu mereka

mendapat segala apa yang mereka kehendaki." Dia mengatakan: -
Maksudnya adalatr-, Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini

kelak di surga Adn mendapatkan apa yang mereka inginkan dari hal-

hal yang memuaskan hati mereka dan sedap di mata mereka.

Firman Allah: <r,#t Xi 6i. - JtjK or*ikianlah Altah

memberi balasan kcpada orang-orang yang bertalu,a. " Dia

mengatakan: 
-Maksudnya 

adalatr-, Demikianlah Allah membalas

orang-orang yang berbuat baik di dunia, bahwa Dia membalas mereka

di dunia dan akhirat. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang

bertakwa kepada-Nya dengan menjalankan kewajiban-kewajiban-Nya

dan menjauhi berbagai maksiat kepada-Nya.

@@a

6:lgiwJit*it;oli.'"*'Kqfi iffi iiti
@5I.i,3

" (Yaiat) or(mg-onmg yang diwafatlcmt dalarn l,cadam baik
oleh para mf,laiku;lt dmgan nwr.gatakarr (lr,epda mer.el<a),

' Salarrru,rt' alailanm, masuklah l<anru l,,e dalan $figa ifi.t
disebablwr aDo y urg tnlah l@nw l<nial<mt' ."

(Qs. An-Nahl ll6lz 32)

rarrwir finnan Atta|; ,4i Oli'"* |Kitfl r+i;5i
Ski, '3 L, ";*rt W "# Gaitui oransetans yans

diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan

mengatakan [kepada merekaJ, "Salamun'alaikum, masuklah hamu

ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu heriakan.")



SurchAn-NaIrl

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Demikianlah
Allah membalas orang-orang yang bertakwa, yang nyawanya dicabut

oleh malaikat-malaikat Allatr dalam keadaan baik karena dibaguskan

Allah dengan kebersihan iman dan kesucian Islam dalam kondisi

mereka hidup dan mati." Sebagaimana disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

21640. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Najrh, dari Mujatrid.

Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Hudzaifatr mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada karni, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq mengabariku, ia

berkata: AMullah menceritakan kepada kami dari Waraqa,

selunrhnya 9*r.lb"" Abi Najih,_dari Mujahid, tentang firman

AltalL '* .K$:rt 
;itri i$ fr"i,"l orans-orans yans

dtwafatkan dalam kaadaan baik oleh pra malaikat," ia

berkata, "Mereka dalam keadaan baik di waktu hidup dan

mati. Allah telah menakdirkan hal itu untuk metreka."l4e

21641. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi

yang semisalnya.lso

Firman-Nya: i# ';L <-,J3- "Dengan mengatalran

(kepada mereka), 'Salamun'alaihtm'. " Dia mengatakan: -

rte Mulahid dalam tafsirnya (hal. 421) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(7D282).

r5o lbid



TdsirAh:I'habui

Maksudnya adalah- Para malaikat itu mencabut roh orang-orang

yang bertakwa sambil berkata kepada mereka, "Salaamun'alaihtm,

masuHah komu kc dalam surga itu." ki merupakan berita gembira

dari Allah yang disampaikan oleh para malaikat kepada merek4 dan

yang berpendapat demikian adalatr:

21642. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Shakhr mengabarkan kepadaku, batrwa ia mendengar

Mutrammad bin Ka'b Al Qarzhi berkata, "Ketika nyawa

seorang hamba mukmin telatr sampai waktunya, malaikat

mendatanginya dan berkat4'Salaamun'alaihtm, watrai

kekasih Allah. Allah mengirimkan salam kepadamu'.

Kemudian malaikat itu mencabut nyawanya dengan ayat

ini,'q* :Kjt51 
*i-;ji 'orang-orang yang diwafattran

dalam lreadaan baik oleh para malaikar... '. "l5l

21643. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami,

dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Ktrurasani, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, *;!, ,Al q '.'i llS "Maka

lrcselamatan bagimu karena kamu dui golongan kantan " (Qs.

Al Waaqi'ah [56]: 9l) Ia berkata, 'Malaikat menyampaikan

salam kepadanya dari Allah, dan mengabarkan kepadanya

batrwa ia termasuk golongan karran."l52

21644. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Asyab Abu Ali
menceritakan kepada kami dari Abu Raja" dari Muhammad

"r lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712242) dengan redaksi, "Jika nyawa seorang

hamba mukmin telah naik...." Al Qurthubi dalam Al Jani' li Ahbn Al Qtr'ot
(10/9), Ibnu Mandrur dalan Lisan Al 'Arab (8/359), dan Ats-Tsa'alibi dalart
tafsimya (2/30E).

r52 Al Mawar di dalemrt An-Nukat wa Al 'Ityttn (31187).
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bin Malik, dari Bana, tentang firman Allah, ii nli &
/s "(Kepado mereka dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan

selamat dari Tuhan Yang Maha Penytyang." (Qs' Yaasiin

t36]: 58) Ia berkata, "Allah mengucapkan salam kepadanya

ketika meninggal dunia." 153

Firman Allah: 'bJ:; 3 6" "Disebabpan apa yang telah

lramu kcrjatran." Dia mengatakan: -Maksudnya 
adalatt-

Disebabkan katian menaati Allah dan mencari ridha-Nya di dunia

pada masa hidup kalian.

o@o

@o;s
"Tiilak ada yang itiamggu.hgtgEy otdrJgldir selain dnti
dntangnycl pdro malail<mtlnpada nsela dfii ilaungryo
puintah Tuh.f/urut. Dernikiariah yarrg tAlnh ilipubuat oleh

onmgonmg (t ofit) sebehtm m.qela.Dart Nlrcih dnak

ffierrgorJif,yo rnqela, al,&n tet6pi mg7.el<alah yarJg selalu

mmgoniaya dirirwrela sendiri." (Qs. An'Nahl [16]: 33)

rarrwir firman Allah:,\'OU 5r'4)5 i;$ J Jyi'-r$;, ;a

@ olS #A'6\> Six'ft1YYi';4; ;;5i ia,^fK 6'
(rida* ada ying ditunggu-tungga orang hafir selain dori datangnya

t" Ibnu At Jauzi d^larr. Zad Al Masir (41444).

Lihat Al Mawardi dalaur An-Nukat wa Al 'uw, Qll87). Ia tidak

me,nisbatkannYa kePada siaPa Pm.

a:K4 ,{l'^45WJ$yGf;S
#'G'\> #:'frCfuYr13'$oe

/ /.1 zrz
irrlll ..I,,i
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para ,nalaikat kepada mereha atau datangnya perintah Tuhanma.

Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang lkalir] sebelum

mereka. Dan Atlah tidak menganiaya mereka, ahan tetapi

merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri)

Maksud firman Allah di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman,

"Orang-orang musyrik itu tidak menantikan apa pun selain kedatangan

para malaikat untuk mencabut nyawa mereka, atau datangnya

ketetapan Tuhanmu untuk menghalau mereka pada Hari Kiamat."

W ur-$\ iI, J$K " Dr^ikianlah vang telah diperbuat oleh

orang-orang (trafir) sebelum mereka." 
-Maksudnya,- 

Dia yang

Maha Agung dan Tinggi berfirman, "sebagaimana mereka menunggu

para malaikat untuk mencabut nyawa mereka atau meilrnggu

datangnya ketetapan Allah, maka begitu pula para pendahulu mereka

yang kufur kepada Allah. Memang demikianlatr kondisi setiap orang

yang menyekutukan Allah. "

|:n ffi Yi " Dan Allah tidak menganiaya merel(a. " -
Maksudnya- Dia yang Maha Agung dan Tinggi berfirman, "Allatl

tidak menzhalimi mereka lantaran menjatuhkan murka-Nya pada

mereka. <rN- # Yj,\4 6nj ,.lt*, tetapi merelralah yang

selalu menganiaya diri mereka sendiril Mereka menganiaya diri

mereka sendiri karena bermaksiat dan kufur kepada Tuhan merek4

sehingga mereka berhak atas siksaan-Nya, lalu Allah

menyegerakannya untuk mereka. "

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21645. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada-kami

{ari Qatadatr, tentang firman Allah, ,4Y f-Jyiifr S
'L45 "Tidak ada yang ditunggu-runggu orang kafir
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selain dari datangnya para malaikat kcpada mereka."

Maksudnya adalah, datang membawa kematian. Pada ayat

lain Allah berfirman, 2^<itt11;j+ t$l '{;1 iye} 5t
"Kalau lamu melihat twtikn para malaikat mencabut jiwa

orang-orang yang lrafir-" (Qs. Al Anfaal [SJ: 50) Itu adalatr

malaikat maut, dan ia memiliki banyak utusan. Allah Ta'ala

berfinnan, q 5 ',X J "Atau datangnya perintah

Tuhanmu." Itu ferjadi pada Hari Kiamat.tsa

21il6. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl Abu Hudzaifatt

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi -Ngjih, $ari Mujahid, tentang

firman Allah, 'L45#6{yi;S;S "ndak ado vang

ditunggu+unggu orang kofir selain doi datangnya pma

malaikat kepada mereka," ia berkata' "Saat mati ketika para

malaikat mencabut nyawa merek4 atau datang perintatt

. Tuhanrru pada Hari Kiarnat.'Iss

COC

@ ai*s-. *$a1 e, 3(' W (, Lq fr6t
'Maka mqels ititimpa oleh (akiba) l<eialfim peUat'an

nwela ilal nseka dilipuA olch adz& yuq selalu n4lr:el<t

puololvolotlclran.' (Qs. AnNahl [16J: 34)

Talrwil liman Nlah: .f$Al rg,3(t$V, L(+;irAl
@ 6i#. Maha nureha ditbnpa oleh tahilbdl keiahotan

It Ibnu Abi Hatim dalam taBirnya Qru$) dan As-suyuthi dEllam Ad'Durr Al
Motsur (5/129,130).

r55 Al Mawardi dalam A*Nu},at wa Al'Uyun (3llE7).

t
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perbuatan mercka dan mereka diliputi oleh adzab yang selalu

mereha pero lo k-olo hkan)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang

terdatrulu yang berbuat sama seperti orang-orang musyrik Quraisy itu,

tertimpa akibat dari kejahatan mereka <naksudnya hukuman atas

dosa dan maksiat yang mereka lsl6ukan-.rl

Firman Allatr: 6i.#..f \i( G e,.3'Ct "Dan mereka

diliputi oleh adzab yang selalu mereka perolok-olokkan."

-Maksudnya- 
Dia mengatakan: Mereka tertimpa adzab Allah yang

dahulu mereka olok-olok saat mereka diperingatkan oleh para utusan

Allah. Adzab itu menimpa merek4 bukan orang-orang yang beriman

selain mereka.

8@A

*-t ii rt$ :r'*. ; u$ii;{ii'i:' i'gA O-$i rc;

i$ 4 u6-$'J:t A:K ; *, 4 -sl, ac:; 7i Vvv

@a#('e,1,9t;ii!"
o 
D mt bql<atalah or ar.g. or (mg rw,synk,' J ihr- trJ;lah

mengherdaki, niscoytallolfii tidak al@rr nnryembah sesuafii
aP a purr selain Ddla" b aik kf,mi nau@ b apak b ap ak l<frn i,

dsn fidak fulal<fini mengfuararrlcmr sesuaht W tnupa
(izin),Ny a'. Den,likimrlah yarrg dipubwt or(mg.orarlg

sebelum nrrr:el<n; mallu ddfrk adal<ewaiiban atas Para ra.ntl,
selain dmi nmyampail<mr (amonat Nlah) ilangart tero:ng.o

(Qs. An,Nahl [16]: 35)
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Talrwil firman Altah: .*.i g:({i1$i M" |V; Oii ie:
e j$';.)iuO-51Jn6*ii*r.*-i'or?-{'(:Vu{'?irau
@aJLEifiSlSi @an berkatalah orans,rans musvrik, "Jika

Allah menghendaki, niscaya leami tidah akan menyembah sesuatu

apa pun selain Dia, baik hami maupun bapah-bapoh kami, dan tidak

pula kami menghoramkan sesuatu pun tanpa [izinJ-Nya''
Demikianlah yang diperbuat ofang4rrang sebeltmt mereka; maka

tidah ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaihan

[amanat AAahJ dengan terang)

Maksud firman di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman,

"Orang-orang yang menyekutgkan Allah dengan menyembah berbagai

berhala dan arca selain Allah itu berkata, 'Kami tidak menyembatr

berhala-berhala ini kecuali karena Allah telah mereshri penyembahan

kami terhadapnya. Kami tidak mengharamkan bafuirah (unta yang

telinganya terbelatr) dan sa'ibah (trfia yang diitikadkan untuk tidak

dinaiki) kecuali karena Allah menghendaki dan meridhai kami serta

bapak-bapak kami untuk menghararnkannya. Seandainya tidak

demikian, maka Allah pasti mengubahnya dengan memberi kami

hukuman atau petunjuk kepada perbuatan yang lain'."

Allah berfirman, "Demikianlah perbgatan unat-gmat sebelum

mereka yang mereka ikuti tadisinya itu. Mereka b€rkata seperti

perkataan umat-umat tersebut dan mengikuti jejak langkah mereka

dalam mendustakan para unrsan Allah dan mengikgti perbuatan

bapak-bapak mereka Yang sesat."

Firman Allah: $ltSi {f ,f:Si iF S "Moka tidak ada

kcwajiban atas Para rasul, seldin dari menyampaikan (amanat Alloh)

dengan terang." -Maksu&rya- 
Dia yang Matra Agrrng dan Tinggi

berfirman, 'Wahai ofimg-orang yang berkata, 'Seandainya Allatt

berkehendak maka kami dan bapak-bapak kami tidak akan

menyekutukan Allah...' tugas para rasul yang Kami utus untgk
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mengingatkan kalian akan hukuman Kami atas kekafiran kalian itu,
hanyalah menyampaikan risalah yang Kami utuskan kepada kalian."

Maksud lafazh i-41 "Dengan terang," adalah menjelaskan

maknanya kepada orang yang disampaikannya, dan membuatnya bisa

dipahami.

ooc

"Lj;u;,i 
I +,?trfr bi,t -J {i: A ;L arg "55

OW\*,lArrg
. i t. / L7 z, o/- ,r 1gf+S-attls9raOr f#

<*;{rsrit6( JSbfii6 ef,l
uDmt sesunggNthnyaKami tclah rnanguttts rastil padf, tta|.
tiap um*t (unatk meny elal,an),'Senbaliah y'J;lah (saia),
dm jauhilah Thaglwt itr.t', rnal,a di mrtara umot itu adf,

orcmg-ordng yang diberi petufuk oleh Nlah dcrr dda Pald
diantar arry a or (mg. u olng y mW tclah pasti le,sesatan
bagfury a. mala berjalarrlah l<snuu di nntl<a br.irnr,li dfrrr

pulwtilcmrlahbagahranal<em.dahanorarrg.orolrrgyarlg
menhstalcan (rasul.rastl)." (Qs. An,Nahl [16]: 36)

rekwil lirman Allah: -ifr 'bata;J -J ni: it b elC;'fj
aw';#! r# frL :; 

"#.; 
frfr k'J'a{t,rrtr Ev

@ Q;{3jiti?i 5( Js\t}fit$ ei,il (Dai sesungguhnya Kami
telah mengutus rasul pada fiap-tiap umat [untuh menyerakanJ,

"Sembahlah Allah bajal, dan jauhilah Thaghut .itu,o maha di
antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah
dan ada pula diantaranya orangerang yang telah pasti kesesatan

baginya Maha berjolanlah harna di muha bumi dan perhatikanlah
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bagaimana hesudahan orang4rrang yang mendustakan ftasul-
rosulJ)

Maksud firman di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai

manusiA Kami telatr mengutus pada setiap umat terdatrulu 
-sebelum

kalian- seorang rasul, sebagaimana Kami mengutus seorang rasul di

tengah kalian untuk memerintatrkan kalian menyembatr Allah tanpa

sekutu bagi-Nya, menaati-Nya semata, dan memumikan ibadatr untuk-

Nya. i. 'irilj!r#'Dan jauhilah Thaghut irz': Jauhilatr syetan dan

waspadalah, ?En ia tidak menyesatkan kalian dan menjatrhkan kalian

dari jalan Allah sehingga kalian tersesat."

Firman Allah: ':ri r6i# i4 "Maka di antara umat itu

ada orangerang yong diberi petunjuk oleh Alloh," maksudnya

adalah, Kami mengutus rasul-rasul Kami di tengah-tengatr manusia

dengan membawa petunjuk Allah, lalu Allah memberi mereka

ftomuniras manusia tersebut) taufik untuk membenarkan rasul-rasul-

Nyq menerimanya, beriman kepada Allah, dan menaati-Nya,

sehingga mereka benrntung dan selamat dari adzab Allah.

Firman Allah: 'iltr3Al ,* L3L :; pi:,; "Dan ada puta

diantaranya otang-orang yang telah pasti kesesatan baginya,"

maksudnya adalah, di antara umat-umat yang Karni utus para rasul

kepada mereka itu ada orang-orang yang telah dipastikan sesat,

sehingga mereka menyimpang dari jalan yang lurus, kufur kepada

Allah, mengingkari rasul-rasul-Nyq dan mengikuti Thaghut. Allalt
lalu membinasakan mereka dengan hukuman-Nya dan mengadzabnya.

4s5,w 6( is w6,rii| aw "Maka

berjalanlah kamu di muka bumi dan perlatikanlah bagaimano

kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)."

Maksudnya adalah- Allah berfirman kepada orang-orang musyrik

Qtraisy, 
*Jika kalian, watrai manusia, tidak membenarkan rasul Kami

tentang apa yang dikabarkannya mengenai unat-umat yang tertimpa



TotsbArtfiwhari

adzab lantaran l<ufur kepada Allah dan mendustakan para rasul, maka

berjalanlatr di muka bumi yang mereka tinggali dan negeri-negeri

yang mereka makmurkan, lalu perhatikanlah jejak-jejak Allatr pada

mereka serta sisa-sisa kemtukaan-Nya yang menimpa mereka. Kalian

akan melihat kebenaran hal itu dan mengetatrui kebenaran berita yang

disampaikan Muhammad SAW kepada kalian."

@oo

n,4 Y: b* ;,q+{'i1t9'& r iF ;i ol

6qrt
"Jikol<anw sarrgd ntrrr'lglwrapl<an agar mnela daDdt

peantjuk, maka sesunguhnya Nlah tiadf, men$cri futnrfuk
lnpado otffiJgydrrg ilisesatlcmt Nya, dmt sel<ali-l&li merela

tiadn mernpnryai penolong." (Qs. An-Nahl [16] : 37)

Takwilfi rmanAllah:"b*;,s*?-{'fli'r''d\'I;ifi ;*ot
<r;3 n ,!i Y3 Qika kamu sangat mengharapkan agar

mereha dapat petunjah, maka sesungguhnya Allah tiada memberi

petunjuh kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka

tiada mempunyai penolong)

Maksud firman di atas adalatr, Allatl berfirman kepada Nabi

Mtrhammad SAW, *Jika kamu sangat mengharapkan, wahai

Muhammad, untuk memberi petunjuk kepada orang-orang musyrik itu
terhadap iman kepada Allah dan mengikuti kebenaran, Jc$-{'illtti
3-i- 'Malra sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kcpada

or ang yang dis e s atkan-Nya'. "
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Para ulama qira'at berbeda pendapat dalam membrrca lafaztl

tersebut. Mayoritas ulama kufah membacany ^ U* $ ai-{ '4i\
dengan hnnrf ya'pada kata aS4 aiaacafatlwh dan pada kata ,V*
dibaca dlummah. Ulama yang membaca demikian berbeda pendapat

mengenai maknanya. Sebagian atrli nahwu Kufah mengklaim batrwa

maknanya adalah, barangsiapa disesatkan -AllalL maka ia tidak

mendapat petunjuk. orang Arab mengatakan '&.'jt dsi dengan arti

laki-laki itu mengiluti petunjuk. Jadi, kata rr.ri dan 6itit memiliki

arti yang sama. Ahli natrwu lain mengatakan bahwamalrranya adalah,

barangsiapa disesatkan Allalt maka Allah tidak memberinya petunjuk.

Mayoritas ulama qira'at Madinab Syam, dan Bashratr,

membacany a 6:*-i 3ir irfi dengan arti, barangsiapa disesatkan Allah,

maka tiada pemberi peffii.rk baginyar56

Menpnrtktl qira'at inilah yang paling mendekati kebenaran,

karena lafazh qtl, dengan arti €* "mengikuti petunjuk" jarang

dipakai dalam u:anasa Arab dan tidak populer. Lagipula, tidak ada

gunanya perkataan seseorang, "Barangsiapa disesatkan Allalt maka

Allah tidak memberinya petgrjuk," karena siapa pun pasti tahu hal itu.

Seandainya mengilarti ketentuan yang kami sebgtkan, maka

taloilit kalaln ini adalalL jika kamu bersikeras, wahai Mtrhamma4 unttrk

menunjuki merekao maka sesunggubnya orang yang disesatkan Allatl

tidak ada pemberi petunjuk baginya. Jadi, jangan letihlon dirimu dalam

urusan tersebut, dan sampaikan saja apa yang dirisalahkan kepadamq

t* Al Hoorroryar, (Nafi dan lbnu Katsir-pe'nj.), Al 'Arabiyyan (Abu Amr dan Al

tcisa'inen;.), Hasan, Al A'raj, Mujahi4 Syaibalu Syibl, Muzatrim Al

I(hurasmi, Al Atlnridi, dan Ibnu Sirin, membacanya.r{!'
Ulama Kifah, Ib,nu Mas'u4 Ibnu Musayyib, dan saflr kelompok ulam4

membacanYa ,st[i.
Sanr kelompok ol-C diantaranya Abdullah, membacanya 'ra{ 

t'
Satu kelompok ulama membacanya a'S i.
Lihat Al Aitr ,lt ntuhithkarya ALu tlayyan (61529) dan Ibnu Athiyyatr dalan Al

Muhsro Al Waiiz(3/3{2).



TatshAththafui

agar dapat ditegakkan argumen padanya. <*3 n A (j 'Da,
selrali-kali merelca tiada mempunyai penolong. " Maksudnya, tidak ada

penolong yang bisa menolong mereka dari Allah jika Dia hendak

menghtrkum mereka. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi Allalt

untuk melaksanakan kehendak-Nya untuk menghukum mereka.

Ada dua pola dalam lafazh ,)i oy "Jikn kamu sangat

mengharapkan " Ada orang Arab yang membacanya ,.rr-il - ,l?,
dan ada pula yang membacanya,-rr.,^t-- ,-pf. Pola yang pertama ini

adalatr pola penduduk Hijaz.

a@@

g )4; t:,6 itzr.i $xr ui.{Aj;6'^G $\t SV
<-'r*ij*,()GU:$J

"Merelcabuwnpah derrgan nomo y',J;ldh dengan

surnpalvrya yang nrngguh-vngguh, 'y'Jlah tidak al<frr.

martbarrgkitl<mt orang yolng rnatt' . (Tidak ilsrlikifrrr),
bahl<frr. (pdsti y'.jllah akfrrl rnarrbarrgkitl<anny a), sebaga

naat imrii ydrJgbenar df,ri Nlah, al<dr. tetf,pil<ebanyalc.an

narntsia tiada nurgetaluri." (Qs. An-Nahl [ 16] : 38)

Tarrwil f irm an Allah : Lr\,; Xt u|-{'e# 
"8 

1\lr!5v
5A5-J o-u1;'4t b$:E #$4 i$ (aere*a bersumpah

dengan nama AAah dengon sumpahnya yang sungguh-sungguh,

'Allah tidak akan membanghitkan orang yang matl" [Tidah
demikianJ, bahhan tl,osti AAah ahan membangkitkannyaJ, sebagai

suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi hebanyakan manusia

tiada mengetahui)
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Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang

musyrik Quraisy bersumpah dengan rurma Allah dengan sumpaturya

yang sungguh-sungguh, bahwa Allah tidak membangkitkan orang

yang mati sesudah kematiannya. Mereka berbohong dan keliru dalam

sumpahnya itu. Yang benar yaitu, Allah akan membangkitkannya

setelah kematiannya, sebagai janji Allatr kepada hamba-hamba-Nya,

dan Allah tidak pernatr menyalatri janji-Nya.'

6ta6-7 *!tGU|57: "lko, tetapi kebanyakan manusia

tiada mengetahui," maksudnya adalah, tetapi kebanyakan orang

Quraisy itu tidak mengetatrui janji Allah kepada hamba-hamba-Nya,

batrwa Dia akan membangkitkan mereka pada Hari Kiamat setelah

kematian mereka.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli talx,il,
dan yang at demikian adalatr:

21647. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada

kami dari Qatadah, tentang firman Allah, '"8 6\t;5;
3;1 ;. {i'i U6-'i'# " Mereka bersumpah dengan nama

Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah

tidak akan membangkitkan orang yang mati'. " Maksudnya,

mereka bersumpah wrtuk mendustakan ketetapan Allatt
terhadap kebangkitan. Manusia memiliki dua sikap, yaitu

mendustakan dan membenarkan.

Disebutkan kepada kami batrwa seorang laki-laki berkata

kepada Ibnu Abbas, "Orang-orang di Irak ini mendalorrakan

batrwa Ali akan dibangkitkan sebeltrm Hari Kiamat, dan

mereka menal$vili ayat ini!" Ibnu Abbas lalu berkat4

"Mereka bohong. Ayat ini berlaku untuk semua manusia.

Demi AllalL seandainya Ali akan dibanglitkan sebelum hari
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kiamat, maka kami tidak akan menikahi istri-istrinya dan

tidak membagi-bagikan harta peninggalannya! "r 
57

21648. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Ibnu Abbas berkata:

Orang-orang berkata, "Ali akan dibangkitkan sebelum Hari

Kiamat." Mereka menakwili firmaq Allah, '^i; itL"l;5\
{ q()i1U e{SJg *Vit L#. i,{i't U6.,i'6
6i\i- "Mereka bersumpah dengan nama Altah dengan

sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak alcan

membangkitlan orong yang mati'. (Tidak demiWan), bahkan

(pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji
yang benar dari Allah, akan tetapi lcebanyakan manusia

tiada mengetahui. " Ia berkata, "seandainya kami tatru batrwa

Ali akan dibangkitkan, maka karni tidak menikahi istri-

istrinya dan membagi-bahikan harta peninggalannya. Tetapi,

ayat ini berkenaan untuk semua manusia."ls8

21649. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami dari ayaturya, dari Rabi, tentang

firman A[ah, 't-,;- ; {11 U,5-{'A;4'n; fit;3t
"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya

yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak akan membangkitkan

omng yang mati'. " Ia berkata, "Seorang sahabat Nabi SAW

bersumpatr di hadapan salatr seorang yang mendustakan, dan

berkata, 'Demi Tuhan yang melepaskan roh (menghidupkan)

sesudatr kematian!' Lalu orang tersebut berkat4 'Kamu

"' Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar At Wajiz (31335) dan Ibnu Sa'd dalam ltft-
Thab aqat Al Kubra (3 139).

tsE lbid.
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mendakwakan bahwa kau akan dibangkitkan sesudatr mati?'

Lalu ia bersumpah dengan rurma Allah dengan sumpahnya

yang sungguh-sungguh, bahwa Allah tidak akan

membangkitkan orang yang mati."l5e

21650. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far, dari Rabi, dari Abu Aliyatr, ia
berkata: Seorang laki-laki muslim memprmyai piutang pada

seorang musyrik, lalu orang muslim itu datang untuk

menagihnya. Dalam perkaranya itu ia berkata *Demi Tuhan

yang kutrarapkan sesudah kematian, utangmu sekian!" Lalu

orang musyrik itu b€rkat4 "Kau mendakrrakan bahwa kau

akan dibangkitkan sezudah mati?'Lalu ia bersumpah dengan

narra Allah dengan suurpatrnya yang sungguh-sungguh

bahwa Allah tidak al<an membangkitkan orang yang mati.

Allah pun menurunkan ayat, 
-'irl ta-'i'e;5'^i; ft,V5Y

6Ai_t ,-v$,,'i,4i'L{s;g #(6fi.Lfi- {, "Mereka

bersumpah dengut narno Allah dengan sunpahnya yang

stutgguh-sungguh, 'Allah fidak akan membangdtkan orang

yang mati'. (Iifuk demikian), bahkon (pasti Allah alcan

membangkitkannya), sebagai suotu ianji yang benar dari

Allah, alan tetapi kebanyakan marutsia tiado mengetohui."r60

21651. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Atha bin Abu Rabah, bahwa Atha

mengabarkan kepadanya, batrwa ia mendengar Abu Hurairah

berkata: Allah berfirman, "Anak Adam mencaci-Krl padahal

tidak sepantasnya dia mencaci-Ku. Ia mendustakan-Ku,

"' Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41446,44'7).
t' Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (41446,M7).
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padahal tidak sepantasnya dia mendustakan-Ku."

Pendustaannya terhadap Allah adalah, 'V;6 
"r* ;t\lr5V

3fr ifii U5-{ "Mereka bersumpah dengan nama Altah

dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak akan

membangkitkan orang yang mati'." (Allah) berfirman, 1"6{{.
g ,& "(Tidak demikian), bahkan (pasti Altah akan

membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari
Allah. " Sedangkan celaannya terhadap Allah adalatr

perkataannya, {z[i i.$ X Sy "Balm,asanya Allah salah

satu dari yang tiga." (Qs. Al Maa'idatr [5]: 73) Allatt
berfirman, $-'Ji i\4 l@ :i zA 51 CD 3fi'ii,'; 3,

@"tA$Lfi Ki{3@ "Katakantah, 'Diatah Attah,

Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung

kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada
pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara

dengan Dia." (Qs. Al Ikhlash Il2]: l4)t"
oaa

V'g'#\W 6$ jry i'i'W. "{,'#,4.
't-rr:rr'L

' Agar Nlah nwrielasil<on lnpada nsekn opa yang mrl".el<n

perselisihl<ar ia+ ilon ogor ofimg-or(mgl<f,fir ifi.t ntrrrtgetalrui

16r Hadits ini disebutkan oleh lbnu Katsir dalam tafsimya (SDl). Menunrtnya,
hadits ini naaquf, Hadits ini ada dalam Shahihain dengan stairs mtfu', demgan

redaksi yang berbeda. Al B*hari meriwayatkaonya dalam l<itab Permulaan
Ciptaan (3193) dengan lefazh ,i#t, niz;bl6 #otist';it,;1,;:i.... "Anak

Adon mencaci-Ku, padahal tidak sepantasnya ia mencaci-Ku. Dan io
mendustakan-Ku...."



SrchAn-Nahl

bahwasarrydmerekaadalahordng.or(mgydngbqdusta."
(Qs. An,Nahl [16]:39)

rakwil firman Atlah: WO5t1ry;aiS/-,sif fr 4.'tt:ri(L\3'{l (Agar Allah menietasian kepada ,*riho ipo
yang mereka perselisihhan itu, dan agar orang4rang hatlr itu
mengetahui bahwasanya mereka adalah orang4rang yang
berdusta).

Maksud firman Allah di atas adalaln, Allah Ta'ala berfirman,

"Allah benar-benar akan membangkitkan orang yang mati, sebagai

janji yang benar dari-Nya, unhrk menjelaskan kepada orang-orang

yang mendakrrakan bahwa Allah tidak membangkitkan orang yang

mati, serta selain mereka yang berselisih tentang Allah menghidupkan

makhluk-Nya setelah musnah. Juga agar orang-orang yang

mengingkari kebenaran hal itu mengetatrui anggapan batrwa Allatt
tidak membangkitkan orang yang mati itu tidak benar." Sebagaimana

periwayatan yang disebutkan di bawatr ini

21652. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah" tentang firman Allah, *i'firS- "51'A 
'"9.

"Agar Allah menjelaskan kcpada mereka apa yang mereka

perselisihkan itu, " iaberkata, "Kepada semua manusia"l62

aoo

162 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/130) dan Asy-Syaukani d^lm Fath Al
Qadir (31163).
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cbAt; t 5:6 @ I,K4 Kfi ifi t',;i,Jr4 
'3;4653y

5 5fi ,i+Si'i*r'^: * gtri q&afir*u X b ;;l

@ig;tj(
" S esnngutvry a p ulataan Kanli- arhadap s e suafit ap ahila

Kami mmghendakiny a, Karri hany a nengatakan
l<cpadarya, 'I(un (iadilah)', mala iadilah ia. Dmr otdng

or ang y dng b erhiir ah lcm ena Nlah se wdah mer el<a

dianiaya, Pastt Karni dl<frrr membqil<mr te'rnpat ydttgbagus
lnpodo mqelca di duria. Dan serunggutmya pahala di
akhir at adalah lebih b e s m, l<nlau mer elca mengetahui."

(Qs. An,Nahl [16]: 40.4L)

_ rakwn fir4qan Auah: IrKri K:i, ifi olii':J$yr-4-653t
4",Sir,-S:.ff i''.*cKA'il,i:;fi,0;(;Uf,Al%;.5f @
@ 6fi $( TS"tunggahnyi pirkataan Kami terhadap sesuatu

apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya,

"Kun Aadilah)", maka jadilah ia Dan orangerang yang berhijrah

karenaAllah sesudah mcreka dianiaya, pasfi Kami akan memberikan

tempat yang bagus hepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya

pahala di akhirat adalah lebih besar, halau mereka mengetahui)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirmanm, "Jika Kami

hendak membangkitkan orang yang mati, maka Kami tidak bersusatr

payah dalam menghidupkan mereka, dan tidak pula dalam

menciptakan dan mengadakan, karena jika Kami hendak menciptakan

dan mengadakan sesuatu, maka Kami cukup berkata, 'Jadilah', maka

jadilah ia. Tidak ada susah payah dan kerja keras bagi Kami."

--lEI
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Ulama qira'atberbeda pendapat dalam membaca lafazh frKi,
Mayoritas ulama qira'at Hijaz dan Irak mendudukkannya sebagai

permulaan kalimat, dan menganggap firman Allah, $yr;r;;6ifr1,
liifi ,;\'^i:;;"sesungguhnyaperpataanKamiterhadapsesuatuapabila

Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, 'Ktn

(jadilah)', " sebagai kalimat yang sempuma dan tidak membutuhkan

kata sesudahnya. Setelatr itn Allatr memulai kalimat baro,if,l
"Malw jadilah ia."'63 Sebugaimana syair berikut ini:

'4'+iJ.'ol i-i-

" Ia ingin mengarabkannya. Namun iwtru meniadikannyo bukan

Arab."l61

Sebagian ulama qira'at Syarn dan Kufah- generasi akhir

membacany;'oili sebagai sambungan lafazh 'itf,iol "Kami hanya

mengatakan kcpadanya." Seolatr-olah makna kalam ini menurut

pan{angan mereka adalah, perkataan Kami terhadap sesuatu apabila

K*ri menghendakinya adalah, "Jadilah," maka jadilatr ia.l65

Dituturkan secara lisan dari masyarakat Arab sebuah kalimat, bf 'S-rf

'gt fit* Lf e&] yang artiny4,aku ingin mendatangimu, lalu hujan

*"oghu1*giku. Jadi, lafaz|r- r# disambungkan dengan lafazh eji-r.

Firman-Ny az'',,3;c3s A e*wY ; u fi attA1 iit
"Dan orang-orang yang berhiirah karena Allah sesudah mereka

dianirya, pasti Kami alan memberikan ternpat yang bagus kepada

merela di dunia." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman,

163 Mayori'os ulama membacanya it'ii.
Ibnu Amir dan Al Kisa'i membacanya oi(f.
Lihat Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (31394).

'' Sy"ir ini milik Ru'bah bh.lr]:j;_1:9f: lengkapnya yaitu:

"Li! 
u.ji- or \j'aix-7 xf i-t'iutt

,t lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D2a2). Lihat Al Muhorar Al wajiz karya

Ibnu Athilyah (31394).
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"Orang-orang yang meninggalkan kaum mereka, rumatr mereka, dan

negeri mereka karena memusuhi mereka di jalan Allah (hrjrah)

menuju kaum, rumah, dan negeri lain.. .."

Lafazh 9)Y.;;:Z "sesudah mereka dianiaya," maksudnya

adalah, sesudah mereka menerima hal-hal buruk pada diri mereka

karena Allah.

Lafazh'zGt;K A'frag "Pasti Kami apon memberipan

tempat yang bagus kepada mereka di dunia," maksudnya adalatr,

Kami pasti menempatkan mereka di dunia di tempat yang baik dan

mereka sukai.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah:

21653. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, (,i:2fi14v1,6,i-l|
\)L "Don orang-orang yang berhijrah larena Altah sesudah

mereka dioniaya, " ia berkata, "Mereka adalah para sahabat

Muhammad SAW yang dianiaya oleh penduduk Makkatr dan

diusir, hingga satu kelompok di antara mereka hijrah ke

Habsyatr. Kemudian sesudah itu Allah menyediakan bagi

mereka tempat di Madinah dan menjadikannya sebagai negeri

hijrah, serta memberi mereka para penolong orang-orang

mukmin."l66

21654. Aku menuturkan dari Al Qasim bin Salam, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu

Hindun, dari Asy-Sya'bi, tentang firman Allah, f;K Ag*
''rG "Pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus

16 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/188), Ibnu Kasir dalam tafsirnya
(8n2$), Asy-Syaukani dalam Fah Al Qadir (31167), dan As-Suyrthi d^lamAd-
Dwr Al Mantsur (5/l3l).
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kcpada mereka di dunia," ia berkata, "-Maksudnya

adalalF Madinah."l67

21655. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrktr menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, Wli,t-,trt
'^C f;K A 

-##'r;$U+"| 
iit 4 " D o, or an s- or an s y an s

berhijrah karena Allah sesudah merelra dianiaya, pasti Kami

alran memberikan tempat yang bagus lrcpada mereka di

dunia," ia berkata, "Mereka adalah kaum yang hijrah kepada

Rasulullah SAW dari penduduk Malkah setelatr keztraliman

mereka. Keztraliman yang dimaksud adalah sytrik."l0s

. Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksud firman Allah,

'rG f;lifi A '#F "Port| Kami akan memberikan tempat yang

bagus lrepada'mereka di dunia," maksudnya adalah, Kami pasti

memberi mereka rezeki yang baik di dunia. Dan, yang berpendapat

demikian adalatr:

21656. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada karri, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, '#g "Pasti Kami akan memberikan tempat

,6' Ibid
r6t lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D253) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya

(8n2$).
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mereka," ia berkatq "Maksudnya adalah, kami pasti

memberi mereka rezekiyang baik di dunia."l6e

21657. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi

yang semisalnya.lTo

21658. Al Harits menceritakan kepadahr, ia berkata: Al Qasim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Awwart, dari orang yang

menuturinya bahwa Umar bin Al Khaththab apabila memberi

infak kepada seseorang dari kaum Muhajirin, maka ia

berkata, *Ambillah, semoga Allah memberkahinya trntukmu.

Inilah yang drjanjikan Allah untukmu di dunia, dan apa yang

disimpan Allah unttrkmu-di akhirat ittr lehih baik." Kemudian

ia membac a ayat, VrcK;*Si';'{t'ri -' f;K A-#F
'o;)3- "Pasti Kami akan memberiknn tempat yang bagus

lrepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di

affiirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui. " t7t

Pendapat yang pding mendekati kebenaran adalah yang

mengatakan bahwa makna '#F adalalx, Kami pasti memberi

tempat bagi mereka, karena kata ini dalam battasa Arab berarti

mendiami suatu tempat. Sebagaimana firman Allah, &d-Le fffi.S;
|bl* "Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan bani Israil di

tempat kcdiamanyangbagw. " (Qs.Yuunus [0]: 93)

Menunrt sebuah pendapat, ayat ini turun berkaitan dengan

Abu Jandal bin Suhail. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

rte Mu.latrid dalam tafsimya (hal. 421), Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (7D284),
dan Ibnu Katsir dalam ta8irnya (8/313).

t7o lbid
ur lbnu Katsir dalam aftirnya (8/313).
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21659. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman menceritakan

kepada kami dari Daud bin Abu-Hindun, ia berkata: Firman

eiatr, WY ;| 6t attCS ir-,59 " Dan orang-orans vans

berhijrah larena Allah sesudah mereka dianirya," Hingga

firman Allah, 'olU;:-$; iQt "Dan honya pada Tuhan

mereka saialah mereka bertawakal, " turun berkaitan dengan

Abu Jandal bin Suhail.rT2

Firman-Nya: 'b#. V( 5 'Lfi {;$t ts\; "Dan

Sesungguhrrya pahala di aWrirat adalah lebih besar, lralau mereka

mengetahur, " maksudnya adalah, dan patrala Allah atas hijrah mereka

di akhirat adalah lebih besar, karena patralanya adalah surga, yang

kenikmatannya kekal abadi. Dan pendapat ini juga dikatakan oleh atrli

takwil lainnya. Dan yang berpendapat demikian adalatr:

21660. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, ia berkata: Allatr berfirman, ';t1;!n A;
"Dan sesungguhrrya pahala di akhirat adalah lebih besar."

Maksudnya adalah, demi Allatr, surga yang dijadikan Allatt

sebagai balasan untuk mereka itu lebih besar. 'ofi-V( 5
" Kalau mer eka mengetahui. "r73

aoo

'ol*;'..-:;gtw'u-$i
" (Y aitu) or(mg- oftmg y ang sabar dn'J h$uy a l<epada Tuhmt

said nffela bertawal(al.' (Qs. An,Nahl lL6lz 421

'n Abdwrazzaq dalam tafsirnya Q1269) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya
(7t2283\.

Its As-Suyuth i dalam Ad-Dttrr Al Mantsur (5/l 3 l).

I
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Takwil firman Allah: @ 'ttlua,..?; g, w: ,-5i
([YaituJ orangerang yang sabar dan hanya kepada Tahan saja

mereha bertawakal)

Maksud firrran di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman,

"Mereka yang Kami sebutkan sifat-sifahya dan Kami beri patrala -
yang Kami paparkan itu- adalah orang-orang yang sabar di jalan

Allah atas semua kejadian yang menimpa mereka di dunia."

';tlu;;r,t; gt "Dan hanya kepada Tuhan saia mereka

bertawakal, " maksudnya adalah, hanya kepada Allah mereka percaya

dalam menjalankan perkara-perkara mereka, dan hanya kepada Allatr
mereka bersandar dalam menghadapi berbagai kesulitan.

a@o

@i;*v
"Dart Kami tidflk mmguttts sebeh,rmlcanru, l<cilali orang
orctng lelaki y arJg Kmni beri w alryr lnpada rner:elio,, mf,l<a

b utony alah lcr;p ada ot ang y ang menfr.r:rry ai p mgetalwmt
iika l<ntrw ddak rnengetaluti. " (Qs. An,Nahl U6l z 43)

TalrwilfirmanAll*zYJI7';S;7j;SCy$L&.:.(L|U3
@ 6fuf Bt'l f,i lX (Dan'iiani tidak mengutns sebetum

kamu, kecuali orang4rang leloki yong Komi beri wahya kepada

mereka, maka bertanyalah kepada orang yang nempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahai)

Maksud firman di atas adalatr, Allah berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, "Kami tidak mengutus sebeltrmmu, wahai

iKo$ Ai i;t YlLi"ilL -€3 J EJ y & ., GL|UJ

l

l

I
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Mutrammad, kepada suatu kaum untuk mengajak mereka mengesakan

kami dan mematuhi perintatr serta larangan kami, melainkan beberapa

orang laki-laki dari anak Adam yang kami beri watryu, bukan

malaikat. Tegasnya, Kami tidak mengutus rasul kepada kaummu

melainkan seperti rasul yang kami utus kepada umat-umat sebelum

mereka" yaitu dari jenis mereka."

fAi iS flil "Maka bertanyalah kepada orang yang

mempunyai pengetahuan." Di sini Allah berfirman kepada orang-

orang musyrik Quraisy, "Jika kalian tidak mengetahui bahwa orang-

orang yang kami utus kepada umat-umat sebelum kalian itu adalah

laki-laki dari anak Adam, seperti Muhammad, tetapi kalian

mengatakan batrwa mereka adalah malaikat, kalian mengira Allatt
berbicara kepada mereka melalui para malaikat, maka bertanyalah

kepada orang yang mempunyai pengetatruan, yaitu yang membaca

kitab-kitab sebelurn mereka (Taurat dan Injil) serta kitab-kitab Allah
lainnya yang diturunkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya."

Penjelasan karni ini sejalan dengan pendapat atrli takrvil, dan

yang berpendapat demikian adalatr:

21661. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid,

tentang firman Allah, t'li J-l YjSi "Maka bertanyalah

kepada orang yang mempwryai pengetahuan," ia berkata,

"Para penganut Taurat.' I 74

21662. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Su$an, ia berkata:

Aku bertanya kepada A'masy tentang firrran Allah, W
tli$ "Maka bertanyalah kcpada orangyang mempunyai

pengetahuan." Ia menjawab, "Ka[li mendengar bahwa

t7n fbnu Al Jauzi d^lam ?ad Al Masir (41499).



Tatsi;"-dJh:Ihafuri

maksudnya adalah para penganut Taurat dan Injil yang telatr

masuk Islam."l?S

21663. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman
Anah, f li l;r w i{t-,; { q.ts6ii J,(L;:LJ " Dan

Kami tidak mengutus sebelum kamu, kccuali orang-orang
lelaki yang Kami beri wahyt kepada mereka, maka

bertanyalah kcpada orang yang mempunyai pengetahuan,"

ia berkata, "Mereka adalah atrli kitab.'I76

21664. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu
Yutyq dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
'o;1;7 )Kd t[i J-l $ii "Mot* bertanyatah trepada

orang yang mempunyai pengetahuan jila kamu tidak

mengetahui," ia berkata, "Allah berfirman kepada orang-

orang musyrik Quraisy, 'Sesunggulrnya Muhammad telatr

disebutkan dalam Taurat dan Injil'."177

21665. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

bin Sa'id menceritakan kepada karni, ia berkata: Bisyr bin

Umaratr menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-

Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Allah mengutus

Muhammad sebagai rasul, orang-orang Arab mengingkari hal

itu, atau sebagian dari mereka mengingkari hal itu. Mereka

mengatakan batrwa Allah terlalu agung unhrk memiliki

"t lbnu Al Jauzi ddan Zad Al Masir (414/i9), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8/3 l4).

176 Al Mawardi dalam An-Nulot wa Al 'Uyrn (3llt9), dan Ibnu Katsir dalam
aftirnya (8/314).

'' Ibnu Al Jauzi dalam 7ad Al Masir (414419) dan lbnu Katsir dalam aftirnya
(8/3r4).
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seorang utusan manusia seperti Muhammad." Allatr pun

menurunkan ayat, & ,ft Jy-C+j fr tZ; n('y i'gi
"Patutkah menjadi kcheranan bagi manusia balrua Kami
mewalryukan kcpada seorang laH-lahi di antara mereka."

(Qs. Yuunus tlOl: 2) Allah juga berfirman , Afi r.CLilUJ
TtY 4\@ e;15 v ;K;4 f ti ix Yfi'dri| s S, J t
"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-

orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka

bertanyalah kcpada orang yang mempunyai pengetahuan

jilca lcamu tidak mengetahui, kcterangan-keterangan

(mukjizat) dan kitab-kitab." (Qs. An-Nahl u6l: 43-44)

maksudnya adalatr, Allah berfirman, "Tanyakan kepada

orang-orang yang mempunyai pengetatruan, yaitu para

penganut kitab-kitab terdatrulu, apakatr para rasul yang

mendatangi kalian itu manusia? Atau malaikat? Jika mereka

malaikat, maka kalian boleh mengingkari Muhammad SAW.
. Tetapi jika mereka manusia" maka janganlah kalian

mengingkarinya sebagai rasul." Kemudian Allah berfirman,

Ulf, # U dy-*;, {c, Sy1-tp utfrft;'' " Kami tidak
mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang

Kami berikan wahyt kcpadanya di antara penduduk negeri. "
(Qs. Yuusuf [12]: 109) Maksudnya, mereka bukan berasal

dari penduduk langit, sebagaimana yang kalian katakan.lTE

Adapun Ahli ta'wil lairurya berpendapat lain sebagaimana

berikut:

21666. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari

Abu Ja'far, tentang firman Allah, f'li j5 f}gb "Moka

rr Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7f225$ dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8/314). 

.z

I
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bertanyalah kepada orang yang memrynyai pengetahttan,"

ia berkata, "Kamilah orang yang mempunyai pengetahuan

yang dimaksud."lTe

21667. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: --Ibnu Taid

berkomentar, tentang firman Allah, l Kotfli i*fFtr
'J;1; "Mal(a bertanyalah kcpada orang yang mempunyai

pengetahuan iika kamu tidok mengetahui." la berkata'
;tuturnfli artinya Al Qur'an." Lalu ia membaca ayat, (l
'bM 1t'W f'li ffi # "sesungguhnva Kamilah vang

menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-

benar memeliharanya." (Qs. Al Hijr [5]: D tfi\W'u-fi"o\
?iE 6" srrurgguhnya orang-orang yang mengingkari Al

Qur'an t(etilu At Qur'an itu datang kepada mereka'" (Qs'

Fushshilat [41] : 4l)r8o

ooo

'&J dy.ti v*w'q ? rt ainli?'71h*)\
6tf,i:-

"Keterangon lrcterangan krn&iizat) df,n kitab'kitab. D ort

Kami fiu:aritfun t<eeaaanw N Qut' an, dgtr kffiw
menumgl<mbpado umut narrusit apa yang tzlah

diananicmlr:pada nsela ilm slulpaya nrrel<a ;

mrltnil<itl<on' (Qs. An.Nahl [16]: 44)

rD lbnu Katsir dalam tafsirq,a (84la).
tu Al Mawardi dalamAn-Nukawa Al 'uwt (3/189) dan lbnu Al Jauzi dalamzad

Al Masir(41449).
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Talrwil firman Allah: qlq'$ rb$A{gjt;71t,+;\
@ atfu'p; ;$yiiY rr"Li"E""-keteransan 1mu*iizatl tan
kitabkitab. Dan Kami turunkan hepadamu Al Qur'an, agar kamu

meneronghan hepada umat manusia apa yang telah diturunkan
kepada mereka dan supaya mcrcha memikirhan)

Maksud ayat ini adalah, Kami mengutus beberapa orang laki-
laki yang Kami beri wahyu untuk menyampaikan keterangan-

keterangan (mu( izaQ dan kitab-kitab.

Sementara orang bertanya, "Mengapa Allah berfirman,

il\ 4! r epa fhktor pencantuman partikel i pada kata 4)\ ?
jika eoau mengatakan batrwa faktornya adalatr kata 6L5dan partikel

v di sini termasuk kaitannya maka apakah boleh kaitan L sebelum 1!
(maksudnya pada ayat sebelumnya) terletak sesudatr tata 'ftf fiU
bukan, lalu apd? Mana kata kerja yang menjadi faktor
pencantumannya?

Menurut sebuah sumber, ahli bahasa berbeda pendapat tentang

hal itu.

Sebagian berpendapat bahwa partikel v pada kata ,*;\
termasuk kaitan l<aa G7:1. Menurutnya" tata il di sini, dan saat

bersarna pola kalimat penyangkalan dan pertanyaan, memiliki *i t
"selain". Menurutrya, makna kalanr ini adalatr, Kami tidak mengutus

sebelummu untuk membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab

melainkan laki-laki yang Kami beri watryu. Sama seperti lafazcr- ;
v$'!fl \ q* yang artinya, tidak ada yang memtrkul Zaid selain

saudaramu. Hal ini diduhmg oleh syair Aus bin Hajar berikut ini:

wq.4r+! n-i,#,r
"Hai bani tutoino, foUonbuknntah satutongan
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Selain satu tangan yang tidak punya lengan. "r8r

Menunrtnya, seandainya kata it tiA* memiliki makn4 maka

kalimat ini rusak, karena partikel y y,ang menjadi faktor bacaan

khafadh (kasrah) terhadap kata sebelum U tidak bisa mengulangi hal

yang sama terhadap kata sesudatr I!, yaitu kata I yang kedua. Tetapi,

makna U ai -rini adal4q p "selain". Hal ini luga dikuatkan oleh

firman Allah, 'U'"AXSfi,14.ittj "sekiranya ada di langit dan di
bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah ke&1anya itu telah rusak

binasa. " (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 22) jadri, kata I! di sini memiliki arti

f, "selain".

Ahli natrwu lain berpendapat batrwa ayat ini memiliki dua pola

gramatikal. Maksud ayat ini adalah, kami tidak mengutus sebelummu

kecuali beberapa orang yang Kami utus untuk membawa keterangan-

keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Demikian puta kalimat q? v
tti-) ryl 'rf yang artinya" tidak ada yang memukul kecuali

saudaramu. Kalimat selesai sampai di sini, kemudian dilanjutkan, "Ia
memukul 7aid." Hal ini didukung dengan argurnentasi dari syair Al
A'sya berilut ini:

"TidaHah ia pemberi suaka ketila yang talat datang.

Dan tiada yang berkata selain dia, yang lekat dengan aib. "r82

Seandainya pola ini hanya mengikuti satu pola gramatikal,

maka itu salah, karena kata #ir berkaitan dengan kata }il. Yang

benar adalah, kalimat ini mengikuti dua pola gramatikal. Demikian

pula syair berikut ini:

ttr Terdapat dalen Ma'oti Al Qtr'ukarya Al Farra (?l0l).
rr2 Terdapat daln Ad-Diwan lorya A'sya bani Tsa'tabah (hal. S) dan dikutip oleh

Al Farra dalan fi4a'qni Al Qtr'an (2100).

$At e!x,u vi .ist;?t ,J ot,}.iAt
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.,6q hr !l i?"ui Jii ?'o ,A,r5!* e:-&

"Aht diberitahu bahwa mereka menyiksa tetangga mereka dengan api

Pafutat tiada yang menyiksa dengan api selain Allah""rg3

Jadi, takwil ayat ini adalah, Kami tidak mengUtus sebelummu

melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyg kepada mereka.

Kami utus mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan

(mukjizat) dan kitab-kitab, serta Kami turunkan kepadamu Al Qur'an.

Kata bayyinat merupakan dalil dan argumen yang diberikan

Allah kepada para rasul-Nya sebagai bukti tentang kenabian mereka

dan sebagai saksi tentang kebenaran yang mereka bawa kepada

mereka dari sisi Allatr.

Kata az-zubur artinya kitab-kitab suci. Kata az-zubur

merupakan bentrk jarnak dari kata ii), y^e diambil dari kalimat

+$jr c.ix2 atzu qSJ'c,* yang artinyq aku menulis kitab.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli talo'il.

Dan, yang berpendapat dernikian adalah:

21665. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrlor menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang firrran Allah, $Y*4\
"Keterangan-keterangan (muf;iizot) dan kitab-Htab," ia

berkata, "Kata ilb ocrrrya kitab-kitab."re

21669. Muhammad bin AmI menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

Bait ini menjadi argumen atas pendapat tersebrg dan terdaPat dalam Ma'ani Al

Qtr'an karya Al Farra (2/101).

6nu Abi }Iatim dalan tafsirnya (7t2254) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al'Uwn (3/189).

It3

It4
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kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abu NajrlU dari Mujahid, tentang firman Allah, #U
jlV " Xrr"r angan'kcter angan (mufti izat) don kit ab'kit ab, " ia

berkata "Kata !)L"*"va al kutub (kitab-kitab)-'rt5

21670. N Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid,

ia berkata, "Y.ata 'j.y artinya al kutub (kitab-kitab1."r86

2l67L Aku menceritakan dari Al Husafuu ia berkata: Aku

mendengar Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhatrhak berkomentar tentang firman /.Jitah, i!$i "Dan

kitab-Htab. " 
-Maksudnya 

adalab- kitab-kitab.'f'

Firman Allah, t4fr 4y-6jY-t "Dan Kami turunkan

lrepadamu Al Qur'an," maksudnya adalah, Kami turunkan kepadamq

watrai Muhammad, Al Qur'an ini sebagai peringatan dan nasihat bagi

manusia.

Firman Allah, ,rq & "Agar kamu menerangkon kcpado

umat manusla, " maksudnya adalatr, agar kamu mengenalkan kepada

mereka apa yang ditunurkan kepada mereka ittr.

Firman Allab 6ti?6- 'i;HJ "Dan, supaya mereka

memikirkan" lvlaksudnya adalab agar mereka mengambil pelajaran

dari apa yang Kami turunkan kepadamu.

tt' Al Manardi dabm A*NvM wa Al 'Uyttn (3/189), Ibnu Al Jauzi dalam Zad ll
Masir (41450), Asy-syaukani dalam Fah Al Qadb (3/165), dan Al Qurthubi
dalam Al Janti' li Alrkmt Al Qw'ot (10/109).

'6 lbrd
rt' Ibnu Al Jauzi ddam 7ad Al Masir (4/450).
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21672. Al Mutsanna menceritakan kepadaku" ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mujahid berkomentar,

tentang firman Allah, 6;36-'#5 "Dan sqprya mereka

memikirkan " ia berkata, "Maksuhnya adalatr menaati."l88

@@@

f,1y 5,i*;r5 r;n 6 +q vK tsi'u6

@'rt;-{,L;'ulr:i-!rt
"Mdlra ahalorh orctng-orang yorrrg menbwt mal<sr yar.g

jahat irnt, muasa ctmarr (dcri bencona) ilitenggelanl<amrya
bwni oleh Allahbqsarnomcrel,a" at$t ilataigrJya adzab
tnp ada * "* ff .tr#"ifrf Mry* sadtri.'

TalrwitlirmanAltah:/lnh'61J;16,{+1fi W'"-ii';fr
@'b;;-i'-{ i; i!:*ft}A\ 31'(fua*a apakahi*rsn*ng yans

membuat mahar yang jahat itu, nutosa aman [dari bencanaJ

ditenggelamhannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau

datangnya adzab hepada mereka dari tempat yang tidah mereka

sadari)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Apakah

orang-orang yang menzhalimi orang-orang mukmin sahabat Rasul

SAW, dengan cara memfitnah (memaksa) mereka unttrk keluar dari

rEt As-Suyuthi dalamAd-Dltrr Al Mantsur (51134).
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agama mereka, (berasal) dari kalangan musyrik Quraisy yang berkat4

'Dongengan orang-orang terdahulu', ketika ditanya, 'Apa yang

diturunkan Tuhan kalian?' (dengan tujuan) menghalangi orang yang

ingin beriman kepada Allah dari jalan yang lurus? (Apakah mereka

tidak takut) jika Allah menenggelarnkan bumi bersama mereka

lantaran kufur dan syiriknya mereka? Tidakkah mereka takut dengan

adz.ab Allah yang datang kepada mereka dari tempat yang tidak

mereka sadari dan tidak mereka ketahui?"

Mujahid berpendapat bahwa maksudnya adalah Namrud bin

Kan'an, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21673. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami

dari Waraqa, seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentangfi rmanAllah,,-?JFh:f fr J*\t+$VfJt-$\'fif
"Mal(a apakah orang-orang yang membuat makar yang

jahat itu, merasa aman (dari bencana) ditenggelamkannya

bumi oleh Allah bersama merelca." Hingga firman Rllah, ;1

$1; ;l f{U "Atant Allah mengadzab mereka dengan

berangsur-angsur (sampai binasa). " Ia berkat4 "Maksudnya

yaitu Namrud bin Kan'an dan kaumnya."lse

21674. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

'te Mulahid dalam tafsirnya (hal. 422) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t4s0).
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menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

dengan riwayat yang semisalnya. 
leo

Kami memilih takwit ini karena ayat ini merupakan ancaman

Allah kepada orang-orang yang menyekutukan-Nyq. Ayat ini terletak

sesudarriyut,{}Kotrrii5r;,6fr11-*}$.QSy";;reCLiYi
'b;1; "Dan Kami tidakmengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang

letaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah

lrepada orang yang mempunyai pengetahuan iika knmu tidak

mengetahui." Jadi, ancaman ini ditujukan kepada orang yang tidak

mengakui argumen Allah. Konteks ayat sebelumnya lebih patut

dipertimbangkan daripada berita tentang kaum yang tidak terkait.

Sementara itu, Qatadatr berkomentar tentang makna lafaztt

,rqdi tempat ini sebagai berikut:

21675. Bisyr bin Mu'a& menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, +tCPl W '"-4\'6f "Maka apakah orang-orang

yang membuat makar yang jahat itu," ia berkata,
*Maksudnya adalatr syirik."lel

aoo

i,$$s;frji@ l:a;t;6A#o:ir*5
@43,49,

'x lbid-
t,, lbnu Al Jauzi dalam 7ad Al Mosir (41450).Ia tidalc menisbatkannya kepada

seorang perawi pu.
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"Atnr Nlah mtrJgadzab mffeka di waku mffekt ilalorrt

pA;"rr*r, ma;-'sel<ali';,7,i rnqeka dnak dtpat metwlak
' '(adzdb 

iat), atau Ntoh mengadzab mqela dmgort

berrangwr'ctup'ttt (sorrflai bhasa) ' Mal<f, sextngguhnya

Tuhrl,wm rd"l"h Maha P mgdsih bd Malw P eny oy ang"'

(Qs. An'Nahl [16]: 46'47't

Takwil lirman Atlah: j1@ 'u:ftL,i6# A'iL\5
@ 43;4#r1g;;e i;'x (Atau Attah mengadzab mereha

di waktu mereka d;r^ perialanan, tnaha sekali'kali mereha tidak

dapat menolak [adzab ituJ, atau Allah mengadzab mereka dengan

berangs ur-angs ur [s ampai binas aJ' Maka s es ungguhnya T uhanmu

adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"'

Maksud firman Allah, ;.:if c '{L\ 31 "Atau Allah

mengadzab mereka di wafuu merelw dalam perialanan, " adalah, atau

Allah membinasakan mereka saat mereka mengadakan perjalanan ke

berbagai negeri dan bolak-balik dalam perjalanan mereka.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil.

Dan, yang berpendapat demikian adalah:

21676. Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan'kepadaku,

keduanya berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan -W}*.H
AIi, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ;41; ti''rtU;t
,,Atant Altah mengadzab merekn di wabu mereka dalam

perjalanan," ia berkata" "Dalam hilir-mudir mereka"'le2

21677. Mqhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamaoku

tn Al Mawardi dalan AwNula wa Al'UWt(3/190)'
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahfiu menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, Oiif,iUl
,r;L,i6;.;if "Atau Altah mengadzab merelca di walou

mereka dalam perialanan, maka sekali-kali mereka tidak

dapat menolak (adzab itu)," ia berkata, "Jika Aku

berkehendak maka Aku dapat mengadzab mereka dalam

perjalanan."le3

21678. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allatl, # Ai:J*j
"Atant Allah mengadzab mereka di wahu merelw dalam

perjalanon," ia berkata, "Maksudnya adalah dalam

perj alanan mereka." I94

21679. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, dengan riwayat yang semisalnya.les

Adapun Ibnu Juraij berpendapat sebagai berikut:

zioso. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, tentang firman Allah, O,3ii\S
;;if "Atant Allah mengadzab mereka di walou'merelm

dalam perjalanan," ia berkata, "Maksudnya adalah, Allatl

mengadzab mereka pada siang dan malam 1r 'i.::le6

,r, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7 D28$ dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir

(4t450).
ts AbAnnazzaq dalam tafsirnya QD69),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D284),

dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41450)-
te5 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D69',),Ibnu Abi Hatim dalam taftimya (7D284),

dan Al Mawardi dalarr. An-Nukat wa Al 'Uyun (3/190).
rs Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al '(fun (3/190) dan Ibnu Al Jauzi dalan zad

Al Masir (41451).
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Firman Allah, $$ ;Y ;LU J "Atau Atlah mensadzab

mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa)." Maksudnya

adalah, atau Allah membinasakan mereka secara berangsur-angsur,

yaitu dengan berlarangnya berbagai sisi dan unsur merek4 sedikit

demi sedikit, hingga mereka semua binasa. Dikatakan, :lyi ir; JtX
'..r6t!i yang berarti, infak menghabiskan harta fulan sedikit demi

sedikit. Lafa^ Jt i bisa berarti berktrang sedikit demi sedikit,

sebagaimana disebutkan dalam syair berikut ini:

',fi, #, t; r:p w $; qG *'Itr r:;;
" Perj alanan telah menggerogoti punubrya yang gembil,

sebagaimana potongan besi menggerogoti kcyu Nab'ah."te7

Kami diberitahu dari Haitsam bin Adiy, ia mengatakan batrwa

ini merupakan dialek ATad yang populer di kalangan mereka. Sama

seperti syair berikut ini:
tzt,wt{ 9;cl, a,b)a

..0 t.t ol)ot z.6t

cSJelJ ,jP paS-tc.:y

" P engkhianatan mereka menghabiskon hartaht.

Ia hadiahkan rantai di leher yang mengeluarkan bunyi."tes

Al Farra berkata, "Orang Arab bisa mengatakan 
"i:t# 

r YnE
berarti, aku menggranginya sedikit demi sedikit. Kata JPS berarti,

aku mengambilnya dari semua pinggir dan sisinya." Ia berkata lagi,

'Inlah yang kudengar, dan memang ada penafsiran lafazh 'Jpl
dengan 'Jlt;5, dan keduanya memiliki arti yang sama, seperti finnan

te7 Bait ini terdapat dalam Lisan Al 'Arab (entri: 3p). l;61fa7cr. il:.lr artinya besi yang

digunakan untuk mendinginkan uang perak kualitas rendah.

Maksud syair ini adalatr, sebagaimana potongan besi itu menggerogoti kayu pada

u^ng perah lnralitas rendatr. Demikian pula lafazh lfiit .

ret Terdapat dalan Majaz Al Qur'ot karya Abu lrbaidah, dan disebutkan oleh Al
Qnrttrubi dalatn Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (10/l l0).
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Allah, S*t;; l$i e,6l'iry "srtungguhnya kamu wda siang hari

mempunyai urusan yang panjang. " (Qs. Al Muzammil [73]: 7) Selain

dibaca Y{,, ayatini juga dibaca te\.te

Pe4ielasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil.

Dan, yang berpendapat demikian adalah:

21681. Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Ibrahim bin

Amir bin Mas'ud, dari seseorang, dari Umar, ia bertanya

k"p4. mereka tentang ayat, 'urrfi,ff fi ;.b OiL\l
ii;f ffijl@ "Atant atlohieng;dzab mLreka di watuu

mereka dalam perjalana4 malca sekali-kali mereka tidak

dapat menolak (adzab itu), atau Allah mengadzab merelca

dengan berangsur-angsur (sampai binasa)." Mereka lalu

menjawab, "Menunrtku, adzab itu tidak lain adalatt ketika

mukjizat-mukjizat yang diturunkan Allah Glatr berkurang."

Umar lalu berkata, "Menurutku, adz.* itu tidak lain adalah

karena maksiat-maksiat yang dilakukan kepada Allah."

Perawi hadits ini berkata "Lalu seorang laki-laki yang

bersama Umar keluar dan bertemu dengan seorang badui.

Orang itu brtanya, *Ya fulan, apa yang dilakukan

Ttrhanmu?" Orang badui itu menjawab, *flh telah

mengurangi hak-Nya (maksudnya berbuat maksia|.' Lalu

te lbnu Ya'mur, kimah, dan lbnu Abi Lrblah mcmbscan1n rlij yang artinya

ringan
Mayoritas ulama membacanya t{,yangartinya bembabubah doi satu bennk

ibadal, ke bentuk ibadar, lairurya
LiJrrf.Al Bahr Al Muhithkarya Abu Hayyan (10/315).
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orang itu kembali kepada umar dan mengabarinya, dan umar

berkata, *Allah telah menakdirkannya''2m

21682. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

menceritalcan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kefadakur, dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

A[atr, i]Z ff i{U J "Atau Attah mengadzab merepa

dengan berangsur-ongsur (sampai binasa)," ia berkat4 "-
Maksudnya adalatr-, jika Aku berkehendak maka Aku

mengadzabnya sesudatr kematian temannya, lalu ia merasa

takut akan hal itu."2ol

21683. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, ifr;f "Dengan berangsur-

angsur (sampai binasa)," ia berkata "-Maksudnya

adalalr- berh[ang sedikit demi sedikit" dan dengan

diselimuti lasa takut."2o2

21684. Muhammad bin Amr menceritakan kepada}u, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada ky y Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, ,{Cgifr;l "Atau Allah mengadzab

mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa)," ia

m Asy-Syankani dalam Fah At Qadir (31167) dan As-suyrthi dalam Ad'Dtt Al
Moisur (51134).

20r Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn284).
2@ Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7t2285) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa

Al'Wtot (3/190).
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berkata, "Maksudnya adalah dengan berkurang sedikit demi

sedikit."2o3

21685. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa' menceritakan

kepadaku, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, seluruhnya

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allatl, (&
t..

i:i "Dengan berangsur-angsur (sampai binasa)," ia
berkata, "Maksudnya adalah dengan berkurang sedikit demi

sedikit."2B

21686. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifhh mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semisalnya.2os

21687. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, $]; ;f "Dengan

berangsur-angsur (sampai binasa)," ia berkata, "Apakatt

diberi balasan atau dimaafkan."26

21688. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zatd

berkomentar, tentang firman Allah, ;fr iF "Dengan-

berangsur-angsur (sampai binasa)," ia berkata, *Lafa^ ;i

- Mu;ahid dalam taftirnya (trrl. A2), Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al 'lJyun
(3/190), dan lbnu Al Jauzi dalanZad Al Masir (41451).u lbtdN lbidffi lbnu Al Jauzi dalarr.ZodAl Masir (41451).
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artinya berkurang sedikit demi sedikit. Allah melenyapkan

mereka dari berbagai negeri dari sisi-sisinya."207

21689. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengq A!h;
Dhahhak berkomentar, tentang firman Allah, ;liitfi*J
"Atau Allah mengadzab mereka dengan berangsur-angsur

(sampai binasa), " ia berkata, '(-ffi6[5gdnya adalah-, adzab

mendatangi satu kelompok dan melewati satu kelompok

lainnya. Allah mengadzab dan membinasakan satu negeri,

serta membiarkan negeri lain di sampingnyulzos

Firman-Nya, 4 3;4 {$ "og "Mako sesungguhnya

Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Perryryang. " Maksudnya

adalatr, jika Allatr tidak mengadab orang-orang mukmin yang berbuat

makar itu dengan adzab yang segera (di dunia), melainkan adzu;b

mereka dengan kematian dan lenyapnya sebagian dari mereka

menyusul sebagian yang lain, maka itu karena Allah Maha Pengasih

lagi Matra Penyayang terhadap makhluk-Nya. Di antara belas kasih

dan sayang-Nya kepada mereka adalatr tidak ditenggelamkannya bumi

bersama mereka dan tidak disegerakannya adzab bagi mereka"

melainkan menakut-nakuti mereka dengan kematian.

ooo

'o Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D285) dan As-Suyrthi dalam Ad'Durr Al
Mantsw (5/135).

20 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'tlyun (3/190) dan Ib,nu Al Jauzi dalan Zad
Al Masir(41451).
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+#:t; qAi,, & W_ rg1 ufr ,Lc,trt-W- ;:J

o D ut apal<ah nsela ddak menfrrlwil<m regab vzs:ttfrrt
yorrrgrr:lahdiciptal<mNlahydngbcyurgumyabqblal<,fulik

l<e l<nwJ ihff. l<e ldri dalnrJ lendam sufud l<e4do A[ilc/r5
seilmgnselafurendoh iliri?" (Qs. An-Nahl t16]: 48)

Takwit Iiman Atteh: &,WWdir2lf ,;LY,$t-W_nt
@ i,+:, i, gt:& 

J- {313'dl @an apakah nereka tidak
memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptahan Altah yang
bayangannya berbolak-balih ke kanan dan ke hiri datam heafuan
sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri?)

Para ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat ini.
Mayoritas ulama qira'at Hijaz, Madinah, dan Bashratr, membacanya

fij- i3\*aengan humf ya'(kata ganti orang ketiga) yang merujuk
kepada orang-oftmg yang membuat makar jatrat. Sebagian ulama
qira'at Kufah membacanya t:S l:t dengan huruf la' (kata ganti
orang kedua).2@

Qira'at yang paling benar menurutku adalatr qira'at dengan
hurufya', sebagai kata ganti orang ketiga yang merujtrk kepada orang-
orang yang membuat makar jatrat, karena ayat ini berada dalam
konteks kisatr dan berita tentang mereka. setelatr itu diulas dengan
berita tentang sikap mereka yang meninggalkan huiiah Altah pada

D As-Sulami, Al A'raj, dan Al Al*au,an (Hamzah adalah Al Kisa,i) me,mbacanya

t7il, sedangkan selebihnya dari Imam tujuh membacanya deagan hunrfya'.
Libatt Al Bahr Al M.hith lcarya Abu Hapran (61536) dan Al Muhort At Wajiz
karya Ibnu Athin/ah (31397).

6j;jfrgta;{-,
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merek4 serta tidak mau mengamati dalil-dalil dan mengambil

pelajaran darinya.

Jadi, takwil kalam ini adalah, apakatr mereka yang membuat

makar jahat ihr tidak memerhatikan hal-hal yang telatr diciptakan

Allah, yaitu wujud yang eksis di depan mereka berupa pohon, gunung,

atau selainnya?

Maksud firman Allah, )W$ ,#t ,i dlY'|", "Yang

bayangannya berbolak-balik l@ kanan dan kc kiri," adalah,

bayangannya kembali dari satu posisi ke posisi yang lain. Ia berada

pada satu posisi pada pagi hari, kemudian menyusul dan kembali pada

posisi yang berbeda pada sore hari.

Satu kelompok atrli takwil berkomentar tentang maksud kanan

dan kiri sebagai berikut:

21690. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, #ufrrLV 6t-U-il
fit:;{- ,r#V #l ,i 

^LL'W 
"Dan apatrah meretm

tidak memperhatilan segala sesuatu yang telah diciptakan

Allah yang boyangannya berbolak-balik kc kanan dan ke kiri
dalam kcadaan sujud lccpada Allah," ia berkat4 "Maksud

dari arah kanan adalah pagi hari, dan maksud dari arah kiri
adalah sore hari."2lo

21691. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

. berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, dengan redaksi yang semisalnya.2ll

"' AMurrazzaq dalam taftirnya QD69),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D2E5),
dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al 'Uytn (3ll9l).

2rr Ibid
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21692. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman AllalL 

^10lfi*+P6 y#l ,i "Yang bayangannya berbolak-balik ke

kanan dan lce kiri," ia berkata, "Pagi dan petang. Jika

bayangan segala sesuatu condong pada pagi hari, maka ia

bersujud kepada Atlatl. Jika ia condong pada sore hari, maka

ia bersujud kepada Allah."2l2

21693. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkomentar, tentang firman Allah, ;" 
^lb 

W-
#Al3 c,nil "Yang bayangannya berbolak'balik ke kanan

dan ke Hri," ia berkata "-Maksudnya adalatr- pada pagi

dan petang. Bayangan itu sujud kepada Allah pada pagi hari

, hingga bayangan itu tegak. Kemudian ia bersujud hingga

malam hari. Maksudnya adalah bayangan segala sesuatu."2l3

Sementara itu, Ibnu Abbas berkomentar tentang firrran Allah,

ruW- " Yang bayangannya berbolak-balik "

21694. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 
^iD 

W- "Yang bayangannya berbolak-

balih" ia berkata, "-Maksudnya adalah-, bayangannya

condong."2l4

2r' Al Qurtt ubi ddam Al Janti' li Alrkan, Al Qttr'an (10/l I l).
ztr Al Mawardi dalan A*Nukat wa Al'Uyttn (3/l I I ).
zrn lbid
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Terdapat perbdaan pendapat mengenai makna finnan-Ny4

fil:;{- "Dalam kcadaan sujud trepada Allah" Sebagian ulama

berpendapat batrwa bayangan setiap sesuatu itulah yang dimaksud dari

sujudnya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21695. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada karni dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, Nb fi*i-
"Yang bryangannya berbolak-balik," ia berkata, "Bayangan

setiap sesuatu itulatr yang dimaksud dari sujudnya."2ls

21696. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq Ar-
Razi mengabarkan kepada kami dari Abu Sinan, dari Tsabit,

dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, fi(!{(#i "Yang

bryangannya berbolak-balih" ia berkata, "Bayangan orang

mukmin sujud secafir sukarela, sedangkan bayangan orang

kafir sujud secara terpaksa."2l6

Ulama lainnya mengatakan: Yang dimaksud dengan (#i
,tJ! adalah, bagian kanan dan kiri saat ia sujud, mereka juga

menyatakan' batrwa sujudnya segala sesuatu bukan berarti
bayangannya. Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

21697. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Nashr

bin Abdurrahman Al Audi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari

Adh-Dhahhak,tentangfi rmanAllah,pu:itlifuV,trLl;;-it
$lb W- "Dan apalcah mereka tidak memperhatikan

segala sesuatu yang telah diciptokan Allah yang
bayanganrrya berbolak-balih" ia berkat4 "Jika bayang-

2ts Afiinazaqdalam tafsirnya(2269),Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (7D285),
dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (El3l7).

216 Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al 'Uyttn (3/l9l).
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bayang menaungi (erbentuk), maka segala sesuirtu

menghadap kiblat untuk sujud, baik tanaman maupun

pohon."

Ia berkata, "Oleh karena itu, para ulama mensunahkan shalat

pada waktu ifu.n2l7

21698. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada karni, ia berkata: Yahya bin Yaman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman

Allah, 

^fir'W 
"Yang bayanganrrya berbolak-balik," ia

berkata *Jika matatrari telah tergelincir maka segala sesuatu

zujud kepada Allah.'2r8

Ulama lain berpendapat batrwa yang Allah sebutkan bersujud

dalam ayat ini adalatr bayangan segala sesuatu. Yang bersujud adalatl

bayangan, bukan bendanya. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

21699. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, ely-'W, ii, utifr &U JyW_ -::J " Dan apatrnh

mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah

diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balih" ia
berkat4 *Itulah sujudnya bayangan. Sujudnya segala sesuatu

yang ada di langtt dan semua makhluk melata di bumi."

Mujahid berkata "Maksudnya adalah sujudnya bayangan

makhluk melata dan segala sesuatu."2le

2r' lbnu Abi Hatim dalarn tafsirnya (712285) dan Ibnu Athiryah dalam Al Muharrs
Al wajiz (3/398).

2r8 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'UW, Qllgl) dan Ibnu Katsir dalam
tafsirnya (81317).

2te lbid
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21700. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, Wfirg, p u:ti &t1, Jt-V.7i1 "Dan apatrah

mereka tidak memperhatilcan segala sesuatu yang telah

diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balih" ia
berkata, "-Maksudnya adalah- segala sesuatu yang

diciptakan Allah dari sebelah kanan dan kiri-Nya. Jadi, lafazh
(,'apayang' itu satu substansi dengan latazIr- S$315,#lr,
'dari kanan dan kiri'."

Ibnu Abbas berkata, "Tidakkatr kamu lihat batrwa jika Anda

shalat Subuh, maka di antara terbitnya matatrari dan

terbenamnya matahari itu terdapat bayangan? Kemudian

Allah mengirim matatrari sebagai petunjuk, setelatr itu Allatr

mengambil bayangan. "22o

Pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah yang

mengatakan batrwa Allah dalam ayat ini memberitahu batrwa

bayangan segala sesuatu itulah yang bersujud, dan bentuk sujudnya

adalah ia condong dan berputar dari satu sisi ke sisi lairmya"

sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Darinya terambil lafaztl
'zil,St crlr*;" yang berarti, pohon kurma itu miring. Sedangkan latafu
'4i'*t berarti, unta itu dimiringkan untuk dinaiki. Kami telatr

menjelaskan makna sujud di selain tempat ini, maka tidak perlu

diulang lagi.

Firman-Nya, 6;;:" ft "sedang mereka berendah diri."
Maksudnya adalatr, sedang mereka itu tunduk. Adaprur lafazh 'o:ti 

7S

'o lbnu Athi)ryah dalan Al Muhsro Al Wajiz (3R95).
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i atinya, fulan tunduk dan merendah kepada Allah. Darinya

i"ir-tlt katadalam syair Dzur-Rummah berikut ini:

F A',*'tl f €.'r;t ,f d'ef"OtA'*
"Tiado tersisa di penjua selain yang tunduk

dor nendekam di tiang di selain negerimu."22t

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli tala ril.

Dan, f,mg beryetdapat demikian adalatr:

2l70l. At Mutsanna menceritakan kepadaku" ia berkata: Abu
Hudzaifarh me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl

memceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najtlu dari Mujahid,

t€ntang firman Allah, 6ihi fi "sedang mereka berendah

&ri- ia b€rkat4 "sedangkan mereka tunduk.''22

217U2. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang

semisalnyau

21703. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman AllalL 6i;:' ft "sedang

nurelca berendah diri," ia berkata, '6-Malsudnya adalalF
tmduk#a

2t Bait ini digubah oleh Al Faradaq, sebagaimana dijelaslon ,,,alp,'nr- Lisor Al 'Arab

(emi: lrfl mpi kami tidak menemukannya dzlam Ad-Diwot
z Ihn KGir datm taBirnya (8/317). Lihat Abu LJbaidah dalam Maju Al Qur'on

(1/360), Ahr Satld dalam taftirnya (5/ll8), Al Baghawi dalq,r, Ma'alim At-
Toail (31419),dm Asy-S),aukani dalam Fah Al Qadir (31168).

- Ibtd-u llfrrydalm taftirnya QD44),Ibnu Katsir dalam aftirnya (8121), Abu
Sod dalm ta8im1la (5/l l8), dan Al Wahidi dalam afsirnya (l/60t).



TdstuArt:I'lrrrtui

21704. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, dengan redaksi yang semisalnya.ns

Maksud penyebutan lata/r- g-$lrrdalam benttrk tunggal, dan

penyebutan lafazh +fiVdalam bentukiamak adalah, karena makna

kalam ini yaitq tidakkah mereka melihat sesuatu yang diciptakan

Allah, yang bayangannya itu condong dari arah kanannya (kata ganti

merujuk kepada lafazh * "l dan sebelatr kirinya. Jadi, lafazh L
merupakan bentuk tunggal dari segi lafaz}l., tetapi jarnak dari segi

makna. Oleh karena itu, Allah berfirman, #l ri "kanan" dengan

arti, kanan apa yang diciptakan-Nya. Kemudian ia kembali kepada

maknanya dalam lata?h ,t.f,3]:$. Sebagian atrli batrasa mengatakan

batrwa orang Arab berbuat demikian karena kebanyakan pembicaraan

itu antara satu orang dengan satu orang lainnya. Oleh karena itu,
dikatakan kepada satu orang,'.')*i-'db i, yang berarti, ambillatr dari

arah kananmu. Seolatr-olah jika disebut dalam bentuk tunggal, ia
mengaratr kepada satu dari kaum itu, dan jika disebut dalam bentuk
jarnak, tidak ada permasalahan di dalamnya.

ooo

{ $K4XV i6 e, eiii J.Y3 o. >ifi4 v y;;-;'j

"Donlnpado y',J;lah sajalahberw,jud segollo dpo yangbqada
di langit ilmr sernra malrhluk yar.g rnelota di bl.imri dnr.

$rgo) Dara malaikat, sedmtg mer:el<a (rnalniliult) finak
menyurtbonglcnrJ iliri." (Qs. An Nahl U6l: 49)

u lbid.

@'t';!iei-



SurahAn-Nahl

Talcwil firman Allah: v,ilii i.V3,>- StAi A- (-"5-B
@'tt;F;S-J'fi',K$Xt i.6 (oo" kepada Attah saiatah bersuiud

segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di

bumi dan fiugal para malaikat, sedang mereka [malaikatJ tidak

menyombongkan diri)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Kepada

perintah Allah tunduk segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi,

baik makhluk melata yang ada di bumi maupun para malaikat yang

ada di langit. Mereka tidak sombong untuk tunduk kepada-Nya

dengan laat."

Di sisi lain, Allah berfirman, 'iS; &i'{;YU3#r{ 6-58
6i{*, {s"Mol* orang-orang yang tidak beriman kepada aHtirat,

hati merela mengingkari (keesaan Allah), sedangkan merela sendiri

adalah orang-orang yang sombong." (Qs. An-Nahl [16]: 22)

Meskipun demikian, bayangan mereka condong ke kanan dan ke kiri
dalam keadaan sujud kepada Allah serta tunduk kepada-Nya.

Sebagian ahli natrwu Bashratr mengatakan batrwa

disebutkannya lafazh XS U "Satu makhluk yang melata" dalam

bentuk tnnggal itu telah mewakili seluruhnya. Makna kalam ini yaitu,

hanya kepada Allah bersujud apa-apa yang ada di langit, makhluk

melata di bumi, serta malaikat. Sama seperti lafazh ft ,t 6.Sl v,

yang secara harfiatr berarti, tiada seorang pun dari seorang laki-laki

yang datang kepadaku. Tetapi, maksudnya adalatr, tiada seorang pun

dari kaum laki-laki.

Sebagian ahli nahwu Kufah mengatakan bahwa disebutkannya

lafazh i$ e, yaittr karena kata v meskipun terkadang digrrnakan

untuk yang berakal, namun tidak selalu demikian. Jadi, apabila

sesuatu yang tidak definitif itu disamarkan, maka ia menyerupu isim

maushul, yang mencakup setiap kata benda nakirah (indefinitifl yary
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ada sesudahnya. Oleh karena itu, dikatakan, i'i.jo'6 ft i U:* i
yang berarti, laki-laki mana yang memukulnya, maka pukullah ia.

Kata y tidak dihilangkan di sini karena dikhawatirkan ia menyerupai

fual (keterargan kondisi) bagi kata y dan 6. Mereka menambahkan

kata.lr agar menunjukkan batrwa ia merupakan penafsiran bagi kata

v du;'i karena keduanya tidak definitif. Jadi, masuknya kata o1

sesudatr keduanya itu merupakan penafsiran bagi keduanya, dan

masuknya partikel .ir lebih menurjukkan sesuatu yang tidak definitif
pada kata 51, dan 

'rr. 
Itulah sebabnya keduanya tidak hilangkan dari

kalimat.25

@@@

@n i'#'iv't jtrt 4i n fii,j,q
"Mqel<a tal<utlnpadoTulwn merel<a yorl:'g ili atas wer:elca

dan melakolnallr;nt apa yang diperintahkan (l<epaila

muela)." (Qs. An,Nahl E6]: 50)

rakwil tirman Anah: @e |i;'i(l,fixj 4j,e €r't:,q
(Mereka takut kepada Tahan mereka yang di atos mereka dan

melaksanahan apa yang diperintahkan ftepada merehaJ)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Para

malaikat yang ada di langit serta makhltrk melata yang ada di bumi,

takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka, sekiranya Dia

mengadzab mereka jika mereka melanggar perintatr-Nya."

6#'i-liirfi,t "Dan melaksanakan apa yang diperintahkan

(lrcpada mereko)." Maksudnya adalah, mereka melakukan apa yang

't Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (21102,103).
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diperintatrkan Altah kepada mereka, menjalankan hak-hak-Nya, dan

menghindari murka-NYa.

a@@

*i;i6';5b,;.-,\1ti6i6*#LWrtiiS()
" Nldh berfirmanr' J angonlah l<f,nnl meny artah fufl f.rhmt;

sesu?rggutwrya Dialdh Tuhan Y mrg Mdhf, Esa, malcn

hendaklah l<epada.Ku sai a l@rru talqtt' ."
(Qs. An,Nahl [16]: 51)

rakwil rirman Allah: Ut St;frf;A61!LW{';{3V
@ $SlU';5 (Allah berJirnan, "Janganlah kamu menyembah dua

tahan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka

hendaklah kepada-Ku saia kamu takut.'.

Maksud ayat ini adalah, Allah berfirman kepada hamba-

hamba-Nya, "Janganla?r kalian menjadikan sekutu bagi-Ku, wahai

manusia, dan janganlah kalian menyembah para sesembatran itu,

karena itu berarti kalian telatr menjadikan sekutu bagi-Ku, padatral

Aku tidak memiliki sekutu. Akulatr Tuhan Yang Maha Esa dan

Sesembahan yang satu. Itulah Aku."

gj.ti6'rj$ "Uoto hendaklah kepada-Ku saia kamu talQtt."

Maksudnya adalah, hanya kepada-Ku kalian bertakwa. Takutlah akan

siksa-Ku lantaran kalian bermaksiat kepada-Ku dan menyembah

selain-Ku, atau lantaran menyertakan sekutu dalam penyembatran

kalian terhadap-Ku.
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'r;i;h\*AVSb$8;,.iiic;.;[:rr.tri5,
"Danl,cptnyamr-Nyolah segala apa yang ddfl dilawit dffr
dibumi, dmr unhtlc-Nyaloh l<ctaaun ifi.r selana-lananya.

Mdl<fl mengapa l@nau bertakwo l<cpadt sebin Nlah?'
(Qs. An,Nahl U6lz 521

Tatrwil fi rman Allah : ;l'i;r1A6'"$',ft ft{G *:fii OV'*
@$fr"Dan kepunyaan-Nyalah segala apa yang ado di tangit dan

di bumi, dan untuk-Nyalah ketaatan itu selama-lanonya. Maka
mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?'

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirmaq "Bag Allah

kepemilikan terhadap apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada

sekutu bagi-Nya dalam memiliki sesuatu darinya. Dialah yang

menciptakan mereka dan mengaruniakan rezeki kepada mereka Di
tangan-Nyalah kehidupan dan kematian mereka berada."

Firman Allatr: Q|n$'i; (Dan untuk-Nyalah kctaatan itu

selama-lamanya) Maksudnya adalatr, bagi-Nya ketaatan dan ikhlasan

selamalamanya, tetap, dan wajib.

Dari lafazh (a$ teratrrbil lafazh orlJl '(*i, sebagaimana

disebutkan Ad-Daili berikut ini:

Vtr'&f }britu; iiu. S;;tri;ir dif Y

"Tidak htcari pujian yang sedikit bertalun sehoi.

Dengan menuai cela sepanjang mosa tmfuk selama-l@noqrs'227

z'Bait ini milik Abu Aswad Ad-Duwali, disebrdm olch Abu
Lrbaidah dalam Majaz Al Qu'ot (1/36l), Ibnu Ath[5arh d^lan Al Llulwro Al
Wajiz Q1400), d8n Al Qurthubi doJiamAl Joni' li At l@r, Al Qu'ot(lUl l4).
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Darinya juga terambil lafbzh dalam firman Allah, $fi A
,2-.5"Dan bagi mereka siksa yang abadi. " (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 9)

Juga syair Hissan berikut ini:
J ,. tr.., o 1l )1!2./.

-,t 
oes (-?s i:f g)r tsP

"Angin mengubahnyo, membauta debu padanya.

Dan mendungyang gunturnya tiada henti."228

Latazh'1^bj juga memiliki axti sakit. Lafazh h!), *i
berarti laki-laki itu letih dan jemu, sebagaimana syair berikut ini:

';Ut :r? *',.p-'ti *t Y: t'f u ot;lt'rl;'t
"TidaHoh ia memijit kaki karena letih sertaiemu.

Dan kclaparan tidak menggigit belikatnya.' 22e

Ahli tal$,il berbeda pendapat dalam menakwili la./rl V5.
Sebagian berpendapat bahwa maluranya adalah seperti yang

kami paparkan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

21705. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Qais, dari Aghar bin

Shabah, dari Khalifah bin Hushain, dari Abu Nadhratr, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, A5 'U$'{ "Dan

untuk-Nyalah kctaatan itu selamalamanya," ia berkata, "-
Maksudnya adalah- selama-lam aiya."230

21706. Isma'il bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syuraik mengabarkan kepada kami dari Abu Hushain, dari

2t Bait ini milik Hissan bin Tsabit dalam diwannya (282).
D Bait ini milik A'sya Bahilah yang meratapi saudaranya, sebagaimana disebutkan

dalm Lisut Al'Arab (enti: i;).
'o lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D286) dan Al Mawardi dalun AwNulat wa

Al'UynQlt93).
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Ikrimah, tentang firman AltalL A5 'u$ 6j "Don untuk-

Nyalah kctaatan itu selamalamanya, " ia berkata, o'Selama-

lamanya."23l

21707. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Qais, dari Ya'la bin

Nu'man, dari Ikrimatr, ia berkata, "selama-lamanyu;232

21708. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami

dari W*uqq Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Hudzaifah mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang finnan Allah, n$5;
(*z$ "Dan untuk-Nyalah ketaatan itu selama-lamanya," ia

berkata, " Selama-lam arry a."233

21709. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, f1z6n$'i; "Dan untuk-Nyalah kctaatan itu selama-

Iamanya, " ia berkata, "Selama-lam any a."234

ar lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/455).

'2 lbid
a3 Mulatrid dalam afsimya (hal. 422),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn285),

dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Uyrn Q1193).
ts1 lbtd
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2l7lo. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: ubdah dan

AbuMu.awiyatrmenceritakankepadakamidariJuwaibir,
dari Adh-Dhahhak, tentang fi'-;A[ah, U6'u$/$ "Dan

untuk-Nyolahketaatonituselama-lamatqn"'iaberkata'
"Selama-lamanya."235

2l7ll. Al Mutsanna menceritakan kepada}nr, ia berkata: Amr bin

.Aunmengabarkankepadakami,iaberkata:Husyaim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak'

tentang riwaYat Yang sama'236

21712. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakankepadakami,sa.idmenceritakankepadakami
dari Qatadatr, tentang ayat, (n2$$i$i "Dan tmtuk'Nyalah

kctaatanituselamalamartya,,,bahwamaksudrryaadalat'
selamaJamanya. Allatr tidah memanggil suatu makhluk-Nya

kecualidiapastimenyembatr.Nyas@arasrrkarelaatau
terpaksa.aT

21713. Muhanrmad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah' ('4$ "selama'

lamanya,,, ia berkata, ..Maksudnya adalalr selama.lamanya.

Tidakkah Anda melihat Allatt berfirman, L54t1i?$ 'O*
bagimerekasiksayangabadi''(Qs'Ash-Shaffaatl37l:9)
Makzudnya adalatr selama-lamanya''#t

' Al 'UW' Qllg3)dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Mosb (41455).
a6 lbid-

", 
-ifi,rro^qdalarr 

taftirnya (T270) dan Al Mawardi d6lun An-Nukat wa Al

'UyzlzQll93).u'Ibtd
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21714. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu ZaLd

berkomentar, tentang firman Allah, U.,zGn$5; "Dan untuk-

Nyalah ketaatan itu selama-lamanya," ia berkata, "Lafah
tia$ artinya selama-lamany u.t;23e

Ulama lain berpendapat bahwa lafazfi (,,26 ai sini artinya

wajib, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21715. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiyyatr menceritakan kepada kami dari Qais, dari Ya'la

bin Nu'man, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, A|'ulj& "Dan untuk-Nyalah ketaatan itu selama-

lamanya," ia berkat4 "Maksudnya adalah wajib."2ao

Mujatrid mengatakan bahwa makna i;i ai sini adalatr ikhlas.

Kami telatr memaparkan makna &-4i ai selain tempat ini, maka tidak

perlu diulang.

21716. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karti, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Hadts menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifatt

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadalar, ia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Abdutlah menceritakan kepada kami dari Waraqa, selunrhnya

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firrran Nlah, 'l)
ae Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41360). Lihat Sufran Ats-Tsauri dalam

tafsirnya (165).
2t Al lrlawardi dalam An-Nukat wa Al'(Jyun Qll93) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Mosir@laiQ.
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a6n$ " Don untuk-Nyalah kctaaton itu selama-lamanya, "

llb'"(u{l

Allahlal, (datangnya), dan hila kamu ditimpa oleh hemadharatan,

maka hanya hepada-Nyalah hana meminta pertolongan)

2ar lbnu Abi Hatim dalam afsirnya (7D285), Al Mawardi dalan A*Nukat wa Al
'Uyu (31193), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (41455).

'2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya Qf2285), Al Mawardi dalam An'Nufut wa Al
'Uyun (31193), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (41455).

ia berkat4 "Maksud lafazh i-1i uaAun ikhlas."24l

21717. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata, "Lafazh

i-ji utti"yu i111*. r:242

Firman Allah, '"f! f ii{ "Mrk mengapa kamu bertahla

kcpada selain Allah?" Maksudnya adalatr, apakatr kepada selain

Allah, wahai manusia" kalian bertakwa? Maksudnya takut dan

khawatir jika ia merampan nikmat Allah kepada kalian karena kalian

memurnikan ibadatr dan ketaatan kepada Tuhan kalian, padahal tidak

ada yang memberi manfaat selain Dia?

ooc

@6i4A|f$&r+ t;#i&6
oDan d\a solio nilm yang da padaliurrnt, naka df,ri

Nlahloh (daluclnsrlyo), dilrr bilo l<amu ditimpa oleh

kenudlwratan,makolwtyal<epailo.Nydahl<ilnw
melminu pttolongut." (Qs. An,Nahl [16] : 53)

rakwir riman A[ah: 'Al"&r+xbt ##i.6rt 3

UE Ag,@o" apa saia nihmat'yang ada pada kamu, maka dari
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Ahli bahasa berbeda pendapat mengenai alasan masuknya

partikel J dalam firman Allah, $ G "Makn dari Allahlah
(datangnya)."

Sebagian ulama bahasa Bashrah berpendapat bahwa partikel
'J masuk karena kata L menempati kedudukan ir. sehingga

Hnb ar-ny a dibubuhi partikel O.

Sebagian atrli nahwu Kufah mengatakan bahwa partikel L di

sini memiliki arti jaza', dan ia memiliki kata kerja yang mudhmar

(tidak disebutkan). Seolatr-olatr Anda berkata, I, 
',t' y- rt ttt-i

yang artinya, nikmat apa saja yang ada padamu, 
^"tJ" 

itu datang dari

Allah. Itu karena pola jaza' harus memiliki kata kerja yang dibaca

jazm (aY,hr katanya dibaca sukun). Jika tidak disebutkan, maka

namanya fi'l mudhmar (Y,ata kerja yang disimpan).243 Sebagaimana

syair berikut ini:

p9f rlfr'oyjGtr; y.* | ar;f €.,);tt lt
"Jilra (berlaht) diyat pada harta kami, maka kami tak menahannya

sejenglcal pun, dan kami menerima dengan sabar."244

Ia mengatakan batrwa maksudnya adalah, A.t3il ;l JlAi ,+r- ot
lalu lafazh ak. tia* disebutkan. Jika Anda memaknai Ufazn 6rvt
dengan arti f:iJt "yang", maka hukumnya boleh. Dalam hal ini Anda

rn"n.rnputku., lafazh sebagai shilah-nya (kaitan), kata ;
berkedudukan sebagai mubtada', lalu dimasukkan partikel J
sebagaimana dalam firman Allah, 'i9 A 5;i ,s$t agt 6,5
?j;Y, "Katakanlah, 'sesungguhnya kematian yang kamu lari

daripadanya, maka sesungguhnya kematian rtu akan menemui

kamu'. " (Qs.Al Jumu'atr [62]: 8)

2n3 Lihat Al Farra dalam Ma'oni Al Qur'an Qll04).4 Disebu*an oleh Al Farra dalam Ma' ani Al Qu' an Ql SS).

€n
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Setiap kata benda yang terkait dengan (menjadi shilah) kata
semisal 'ii,;, dan giit, maka fthabar-nyaboleh dibubuhi partikel ii
karena kata tersebut mengandung kesan jaza', yang kata jaza' itrr
terkadang dijawab dengan partikal ij. Hat ini tidak boleh berlaku pada

Begitu juga dengan lafaztr .J, i,tlt yang artinya,, hgrtamu adalatr

milikku. Lain halnya jika Anda membacanya irJ t "apa yang

merupakan milikmu", maka Anda boleh berkata ,).'# 3,li L "apa yang

merupakan milikmu, maka milikku juga". Jika Anda membubuhkan

partikel 3, maka itu benar.

Jadi, takwil kalam ini yaitu, apa pun yang ada di tubuh kalian,

wahai manusia, berupa kesehatan dan keselamatan, serta apa pun yang

ada pada harta kalian, yaitu pertambatrannya, maka itu milik Allatr
Yang Matra Memberi nikmat kepada kalian, bukan selain-Nya, karena

semua itu kembali kepada-Nya dan berada di tangan-Nya.

*lr"&$y'i "Do, bila lamu ditimpa oleh kcmudharatan."

Maksudnya yaitu, jika tubuh kalian ditimpa musibah sakit, penyakit,

dan kesusahan hidup, maka kepada-Nyalah kalian meminta

pertolongan.

Maksud lafazh 62E A$ "Urt o hanya trcpada-Nyalah kamu

meminta pertolongan," adalah, kepada Allahlah kalian menyatakan

permohonan dan meminta pertolongffi, agar Dia menghilangkannya

dari kalian.

Akar kata 628 adalatr i$'l* yang berarti lenguh sapi

yang keras ketika lapar atau selainnya.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah:

21718. Mfiammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
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menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa' menceritakan kepada karf, Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Syibl menceritakan
kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: AMullatl
menceritakan kepada kami dari Waraqa, selunrhnya dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allab 6rE A]f,
"Malra hanya kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan," ia
berkat4 "Kalian tadlnrru' (berendah diri) untuk berdoa.,,245

21719. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi yang
semisalnya.2a6

21720. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu shalih
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Mu.awiyah
menceritakan kepadaku dari AIi, dari Ibnu Abbas RA, ia
berkata, "Lafazh ?lli *Uy ukesusahan."zT

@e@

V){<.\@ ,K$111

rt Mu;ahid datam ta8irnya (1:rr1.422),Ibnu Abi llatim dalam ta&irnya eD2E6),
dan Al Mawardi daJran An-Nukat wa Al 'Uyu Qllgg).* Ibtd

2a? Al Mawardi dalam An-Nukat wa At 'Uytn efig3),Ibnu Al Jauzi dalam fud Al
Masir (41457). den Al Qurthubi dalam Al Janti' li ahhon Al eu'ot (lo/l l5).

kb;sy$3'tzrt
,3;::r'r;:ii';i6;q
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"Kerrudiartapabilf, Diatclahmffi ghilorngl<orJ

ksrwdfimatanihldflripddLlarrw,aba.tibosebagiart
dmipadal<rrrrumempersel<uarl<artTulwnnya(dengartydrrg
lain), bi6rrlah rnqela mensingl<f,ti nil,"mot ya1rrg teldh Kani
b eril<m lnp 

"d" 
mq el<a; mal.6 b u satang. setwrylah l<f,nuu.

Xelak l,anru at@r. mengetalrui (akibatny a)'"
(Qs. An'Nahl [16]: 54'55)

Tatwit rirman Allah: ;;;. kb, (ty'tr;'J$ '-iK {syjj

@'t;il'S;:tf:i",iitir;U'irir(9--@-ifj-(Kemudianapabita
Dia telnh menghilangkan kemudharatan itu daripada kamu, tiba-

tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya [dengan

yang lainJ, biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami

berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelah

kamu akan mengetahui [akibatnyaJ)

Maksud ayat ini adalatr, kemudian jika Tutran kalian memberi

kalian ,aJiyah (auh dari musibatr), menghilangkan penyakit pada

tubuh kalian dan kesusahan dalam kehidupan kalian, dan ketika Allatr

telatr menyingkirkan ujian itu dari kalian ;;$- firt K', b; fsy

,,Tiba-tiba sebagian daripada komu mempersehttukan Tuhannya

(dengan yang lain)." Maksudnya, tiba-tiba satu kelompok di antara

kalian menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadat[rya. Mereka

menyembah berhala dan menyembelih Kurban untuknya sebagai

ungkapan rasa syuktr kepada selain Tuhan yang menganugeratri

mereka jalan keluar dari kesusahan yang mereka alami'

'44t;6,'r;)4. "Biarlah merepa menginglcari nihnat yang

telah Kami berikan kzpada merelca." Maksudnyao biarlatr mereka

mengingkari nikmat Allah yang telatr menyingkirkan kesusahan dari

mereka.

-

I rs+
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i}l' 3fr"1# "Maka bersenang-senanglah kamu. Ketak

lramu akan mengetahui (aHbatnya)." Ini merupakan ancaman dari

Allah kepada orang-orang yang dipaparkan sifatnya oleh Allah dalam

ayat-ayat ini. Allah berfirman kepada mereka, "Bersenang-senanglah

kalian di kehidupan dunia ini sampai ajal menjemput kalian, hingga

kalian tiba pada batas waktu bagi kehidupan kalian. Dari sini kalian

akan kembali kepada Tuhan kalian, dan perjumpaan kalian dengan-

Nya akan membuat kalian mengetahui akibat buruk dari perbuatan

kalian, dan kalian pun menyesal saat penyesalan tidak berguna lagi

bagi kalian."

@@@

@w
"Dan mrr:el<a sedial<an unfiikberhala.bqlwla yofig mqela
tiado murgetalwi (kcluasaarmya), satubagiarJ dori rezeki

y dng tclah Kani b eril<f,rJ lnp ada mer el<f, . D eni Nlah,
sesungguhnyar<ffiw al<frrr ditauyai tcntang apa yartg telah

lraflw ad,a-adal(f,f,r." (Qs. An,Nahl [16]: 56)

Takwit firman Allah: 

^E 

"$C;t E(# i';:;{ Qi'W.t
@ rc ;3 U "&A @an mereka sediakan untuk berhala-

berhala yang mereka tiada mengetahui [kekuasaannya], satu bagian

dari rezeki yang telah Kami berihan kepada mereka Demi Allah,

sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu

ada-adakan)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang

musyrik dari kalangan penyembatr berhala memberikan satu bagian
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dari harta yang Kami anugerahkan kepada mereka kepada benda yang

mereka ketahui tidak mendatangkan mudharat dan manfaat itu."

Lafa^ V# artinya satu bagian. Hal ini sebagai upaya

mereka dalam menyekutukannya dengan Tuhan yang mereka ketatrui

telah menciptakan mereka, dan Dialah yang mendatangkan manfaat

dan mudharat bagi mereka, bukan selain-Nya.

Penakwilan ini sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

2l72L Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, ;i1;i E V# 'rfi- t q'ofi'6 "Dan mereka

sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada

mengetahui (kekuasaannya), satu bagian dari rezeki yang

telah Kami berikan kepada tnerelra," ia berkata, "Mereka

tahu batrwa Allah menciptakan mereka serta mendatangkan

mudharat dan manfaat bagi mereka. Kemudian mereka

memberikan bagian dari apa yang dikaruniakan Allah kepada

mereka kepada sesuatu yang mereka tatru tidak dapat

mendatangkan mudharat dan manfaat bagi mereka''Q48

21722. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatada?r, tentang firman Allah, EV';iA\{ qi'H
.)13'.t ttDan mereka sediakan untuk berhala'berhala yang

mereka tiada mengetahui (kchtasaannya), satu bagian dari

rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka." Mereka

adalah orang-orang musyrik Arab. Mereka memberi berhala-

berhala mereka bagian dari yang Kami rezekikan kepada

at lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41458).
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mereka. Sebagian harta mereka itu diberikan kepada berhala-

berhala mereka."249

21723. Ia berkata, "Mereka memberi tutran-tuhan yang tidak memiliki

andil itu satu bagian dari tanaman dan binatang ternak yang

dikaruniakan Allah. Mereka menyebut nama tuhan-tuhan

tersebut padanya, dan menyembelih Kurban untuknya."250

Firman Allah, 'eili ;K U "fi{ ;;E "Demi Allah,

sesungguhnya lramu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-

adakan. " Maksudnya adalatr, demi Allah, wahai orang-orang musyrik
yang menjadikan tuhan dan tandingan sebagai sekutu bagi Allah
dalam hal-hal yang Kami karuniakan kepada mereka, Allatr pasti

menanyai kalian pada Hari Kiamat tentang apa yang kalian ada-

adakan di dunia? Maksudnya adalatr kebatilan dan kebohongan yang

kalian ada-adakan atas nama Allah dengan mendakwakan sekutu bagi-

Nya dan memberi berhala-berhala kalian bagian dari yang

dikaruniakan-Nya kepada kalian. Nantinya Allah pasti meiigadzab

kalian, sebagai bentuk balasan atas kufir kalian terhadap nikmat-

nikmat-Nya dan kebohongan kalian terhadap-Nya.

@@a

r;fr;i1iV :ri,i'-ti r$ fg","t-fi ;+ irft;

nDon merelanerctaplcartbagi trJllah dnak dnak
puenpumr. Mralw Silci Alldrb sedmtg tmatk nsela sendirt

u' Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QDZS6) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir
(4t4s8).

m lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41458).

?$';'Wi{.)irY,i'.f!
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(rnuela tctf,pt<f,n) apd y61ng mqeka $*f,i (yaitu anak artak

laki.laki). Dan apabilf, seseor(mg dmi 77wrel1.6 dibenlrabat
dmgan, (l<elahiran) ufik perempuart, hiumlah (meruh

padnrnlah) n:rul<myd' d.drJ dia sangat mordh."
(Qs. An.Nahl [16]: 57'58)

Talrwil Iirman Atlah: @ 3#-e $|;r4" eg:i ;+t;C;;
@ "{ i{, (r; ,:^id' ift ,i*u ,{iJ ;$.6y' (Dan mereha

menitopkan bagi Altah anak-anah perempuan. Maha Suci Allah,

sedang untuk mereka sendiri [mereka tetapkanJ apa yang mereka

sukai [yaitu anak-anak lahi-lakiJ. Dan apabila seseorang dari

mereka diberi kabar dengan fkelahiranJ anak perempuan, hitamlah

[merah padamtahJ mukanya, dan dia sangat marah)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Di antara

bentuk kebodohan orang-orang yang menyekutukan Allah, buruknya

perbuatan mereka, dan kebohongan mereka terhadap Tuhan mereka

adalah menisbatkan anak perempuan kepada Tutran yang menciptakan

mereka, mengatur mereka, serta memberi mereka nikmat yang wajib

disyukuri dan dipuji, padahal tidak sepatutrya Allatr memiliki anak

laki-laki dan perempuan. Allah menyucikan diri-Nya dari anak

perempuan yang mereka nisbatkan kepada-Nya. Dikarenakan

kebodohan mereka itulah, mereka menyandarkan kepada-Nya apa

yang tidak sepatutnya disandarkan kepada-Nya. Tidaklah patut

menyandarkan kepada-Nya anak laki-laki, kendati mereka menyukai

anak laki-laki. Tetapi, mereka justru menyandarkan kepada-Nya apa

yang tidak mereka sukai, yaitu anak perempuan, yang apabila mereka

diberi maka mereka membunuhnya."

Kata L dalam firman Allah, <r;'{'-U, $, "sedang untuk

merela sendiri (mereka tetapkan) aPa yang merelca suftni (yaitu anak-
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anak laki-laki), " mengandung dua pola gramatikal.2sl Ia bisa dibaca

nashab sebagai 'athaf (sarcbungan) dari lafhztr $t, sehingga makna

kalam ini adalah, mereka menisbatkan kepada Allah anak-anak

perempuan dan (menisbatkan) b."gt mereka anak laki-laki yang

mereka sukai. Dalam hal ini kata b maksudnya adalatr anak laki. Ia

juga bisa dibaca rafa' sebagai mubtada' dari finnan Allah, V A3
<.r;t;ot- "Sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang

mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki). " Sehingga makna kalam ini

adalah, mereka menisbatkan kepada Allah anak perempuan, padatral

mereka memiliki anak laki-laki.

Firman Allah, kt:.1,1{. t'iL rfil, ifr ;i.fV " Dan apabila

seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak

perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanrya." Maksudnya

adalatr, apabila salah seorang daxi orang-orang yang menisbatkan anak

perempuan kepada Allah itu diberi kabar tentang kelatriran anak

berjenis kelamin perempuan, YmB mereka nisbatkan kepada-Nya itu,

maka wajah mereka menghitam karena tidak suka "*f. 'X "Dan dia

sangat marah." Maksudnya, ia menahan sedih dan menelan rasa

kecewa karena kelahiran anak perempuan ifu, sehingga peras:umnya

itu tidak tampak.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

21724. Muharnmad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktq ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrryg dari Ibnu Abbas, tentang firman

Altah, <,;4e #3';!4, et)i ;ryi'F; "Dan mereta

menetapkan bagi Allah anak-anak Wremlruan. Maha Suci

Et Al Muharrar Al Waiiz karya lbnu Athiy5ran (3/401).
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Allah, sedang untuk mereko sendiri (mereka tetapkan) apa

yang mereko sukai (yaitu anak-anak laki-lqki). " Kemudian

Ibnu Abbas membaca ay at, ({r},iid, iiy ri*U i:A ;}.tiV
?b{';t"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar

dengan (lcelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah

padamlah) mukanya, dan dia sangat marah." Ia berkata,

"Mereka menisbatkan kepada Allah anak perempuan. Kalian

senang anak perempuan itu untuk Allah, tetapi kalian tidak

suka jika anak perempuan itu untuk kalian. Itu karena pada

masa Jahiliyah, apabila seorang laki-laki mendapatkan anak

perempuan, maka ia membiarkannya hidup dengan

menanggung malu, atau mengubumya hidup-hidup."252

21725. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, 'i1, ,#\ i; ;$.t:ttt
"€5{';;t (,;* W.t "Dan apabila seseorang dari mereka

.. diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah

(merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah." ki
adalah perilaku orang-orang musyrik Arab. Allatt

memberitatru mereka tentang kejinya perilaku mereka.

Sedangkan orang mukmin itu rela terhadap pembagian Allah.

Sesungguhnya ketetapan Allah itu lebih baik daripada

ketetapan seseorang bagi dirinya, hanya saja ia tidak tahu

bahwa ketetapan Allah itu lebih baik. Banyak anak

perempuux yang lebih berbakti kepada keluarganya daripada

anak laki-laki. Allah mengabari kalian perilaktr mereka agar

kalian menjautrinya dan tidak melakukannya. Ada seseorang

52 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn286) dan As-suyrthi dalam Ad'Dun Al
Mantsur (5/33).
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di antara mereka yang pergi membawa anjingnya pada pagi
hari dan mengubur anak perempuannya.2t3

21726. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajiaj menceritakan
kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas

berkomentar, tentang firman AllalL '5.';r "Dan dia sangat
marah," ia berkata" "Ia amat sedih.',Sa

21721. Al Mutsanna menceritakan kepadahl ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan
kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhatrhak, tentang

firman Allah, 'rK. ';, "Dan dia sangat marah," ia berkatao

"Lafazh "Suid"lu amat sedih. Kami telah menjelaskannya
dengan argumen-argumennya di tempat lain."255

EA@

ii^i A ;X. A ;i rF l:{A !+ *v ;i e +Ai d,;i-

@'t;K,r-ti',c"ti
" Ia nwrqt emkrny ilcm dirirry a ilmi or ang bany ak,

disebabl<mhnaluryabqitayfiigilisampaikmlcepadmtya.
Apal<nh dio al<*rr menwliharunya ilengan merumgguug

kr:hhwiln atmilcah al<arJ mmguhnlcmmyale ilalam tmoh
(hidup.hidup) ? Ketalwiloh, alangl,ah kmtlny a ap a y ang

msel<ateta1l<rlrJ ifir." (Qs. An Nahl [6]: 59)

"' lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D286), As-Suyuthi dalan Ad-Durr At
^-. Mantsur (51139), dan Al usi dalam Ruh Al Ma'ani (141169).
25a Al Mawardi dalam An-Nulut wa At'Uytn (3fig4).
255 Telah dijelaskan dalam surah Yuusuf iyat 84.LthatAl Muhsrar Al wajizkarya

Ibnu Athilyah (3D72).
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Takn iI firma-n Altah: ->i fi;'^g 4 AV ;i u r.fii u {:}"-

@ '"tr6-U it7'.li'"tii A:^:i,'i 1Io ^rnyi^bunyikan 
dirinva dari

orang banyah, disebabkan buruknya berita yang dbampaikan

kepadanya Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung

hehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah [hidup
hidupJ? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereha tetaphan

itu)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Orang yang

diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan ini

menyembunyikan anaknya dari masyarakat, sehingga tidak tampak

oleh mereka."

Maksud firman Allah, :f ;;.U ;i sr " Disebablran burulotya berita

yang disampaikan kepadonya," adalah, karena ia menganggap bunrk

berita itu, maka ia membiarkan anaknya hidup dengan menanggung

kehinaan. Dalam dialek Quraisy, lafazh Lrli Aunit,rt^ikan dengan l:rp,

sebagaimana syair Al Khathi'ah berikut ini:

,io JJ;ttil u *t,P '*';t3 oStt-ri ti
"Kendati htcemaskan kchinaan dan aib, namun kubiarkan

selama tali masih melekat di h*u kcledai."256

Sebagian bani Tamim menggunakan Ufazn !1i dalam bentuk

mashdar (kata jadian), dengan arti sesuatu yang hina.

Al Kisa'i mengatakan.batrwa ia mendengar mereka berkata, bf

fdt :i yfit oi lti. * "6h benar-benar lemah, hanva bisi

*"rr*ggt-g UeUan'seafuit orang sejak hari itu".

16 Terdapat dalam Ad-Diwan (hal.2l),7-abarqan memuji Syamas. Maksud bait ini
adalah, keledai tetap dalam keadaan takluk selama ada tali yang menahan kuku

kakinya.
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Al Kisa'i berkata, ccr{ku pernah mendengar lafazh 'oi*
digrrnakan untuk arti ini. Aku mendengar seseorang dari mereka

berkata tentang untanya, :.rg *'at ". 
u 'tidak ada cacat padanya

selain harganya yang rendatr'. Berkaitan dengan berjalan, mereka

tidak menggunakan lafazin !f, melaink*l:$, sebagaimana firman

Altah, 6;,;rit r5r*i4.5i$li"r4r "Dan hamba-hamba Tuhan

Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas

bumi dengan rendah hati." (Qs. Al Furqaan l25l: 63)

Firman Allah, ,rii affi-A "Ataukah akon menguburkannya

lre dalam tanah (hidup-hidup)2 " Maksudnya adalatr mengubumya

hidup-hidup, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21728. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, &;';($l
,tii|;;'ifi*i "Apakah dia akan memeliharanya dengan

menanggung kchinaan ataukah akan menguburkarmya kc

dalam tanah (hidup-hidup) 7 " ia berkata, "Maksudnya adalatr

mengubur anak perempuanny a.'.'257

Firman Allatr: 'ofi16i6li "Ketahuilah, alangkah burubtya

apa yang mereka tetapkan irz. " Maksudnya adalah, alangkah buruk

ketetapan yang dibuat oleh orang-orang musyrik itu, yaitu

menisbatkan kepada Allah apa yang tidak mereka sukai bagi diri

mereka sendiri, dan memberi bagian dari apa yang dikaruniakan Allah
kepada sesuatu (sesembahan mereka) yang tidak bisa mendatangkan

manfaat dan mudharat, serta menyembah sesuatu selain yang

menciptakan dan memberi nikmat kepada mereka.

ooe
257 As-Suyuthi dalan Ad-Dtrr Al Mantsur (51139) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al

Qadir (31172). Lihat Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al 'Uyun (31195).Ia tidak
menisbatkannya kepada seorang perawi pun.

€I
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,{rt';rWfif ;r;7:;a1b.r-{\:r};ittiv.
@ifii

"Orarg-otangyangdnokbqhwtb@dnl<ehidupmalhirat,
mempnrydi sifo/- yorJg hmil<; dffir Allah nernfi,trryai sifdt
y ffilg Mcrhn Tinggiq fur Auihh Y urg l{dhn P ul<asa lagi

l/ahoBilorl<sorryo-" (Qs. An Nahl [16]:60)

Talrn il firman Allah:'[rl |i'..j*'ii'*{u,Si;i-{ t-r)
@ ifii t l{t ';t'1$tt 1o*rsn*ns yans tidah bertuwt hepada

hehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah

mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dialah Yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana)

Ini merupakan berita dari Allah, bahwa finnan-Ny ", 
';.6b

{f.';-r(:;rlffi.t'il{fiU$TJ"oonmerekamenetapkanbagiAtiah
anak-anak peremryan. Maha Suci Allah, sedang untuk merefta sendiri

(merelrn tetapkon) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laH-laki).

Dan apabila seseorang dari merela diberi kabar dengan (kelahiran)

anak perernpuan, hrtamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia

sangat marah." Serta ayat sesudatrnyao merupakan perumpam&ul

yang dibuat Altah bagi orang-orang musyrik yang menisbatkan anak

perempuur kepada Allah.

Dengan firman-Nya, '.:rA [i{;{U1'Fi'-{ i-fu "orang-

orang yang tidak beriman kepada kehidupan aWtira| memrynyai sifat

yang buruh" Allah menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah

perumpamaan:*fl,3Fi-tt-,b"orang'orongyangtidakberiman
tcepada kehidupan aWirat," yaitu, bagi orang-orang yang tidak

membenarkan adanya tempat kembali, patrala dan siksaan, dari
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kalangan musyrik. .:;r.Sf, "Sifat yang buruk," adalah, perumpamaan

yang buruk serta pembuatan perump.rmaan yang sangat buruk. ;ti
;fJi'[ri "Dan Allah mempunyai srfat yang Maha Tinggi," adalah,

bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi, yaitu paling utam4

paling baik, dan paling komprehensif. Ini merupakan pernyataan

tauhid dan bentuk kepatuhan kepada-Nya, bahwa tidak ada tutran

selain Dia.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

21729. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, if'-il 'Silt ;ti
"Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi," ia berkata,

"-Maksudnya adalalr- kesaksian bahwa tiada tuhan selain

Allatr."25E

21730. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

$ari Qatadatr, tentang firman Allah, 'i, -*f|S;;i-1r-il
"i4'ii'[lli 

;itj'.;tifi "orong-orang yang tidak beriman lrepada

tehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah

mempunyai sifut yang Maha Tinggi. " 
-Maksudnya 

adalah-
keikhlasan dan tauhid.25e

Firman Allah, 'S$ ,r;{, 'fi "Dan Dialah Yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana." Maksudnya adalah, Allatl memiliki

keperkasaan sehingga Dia tidak terhalangi untuk menghukum orang-

orang musyrik yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat ini, dan

6t Abdurrazzaq dalam tafsirnya QDTv) dan Ibnu Abi Hatim dalut tafsirnya

(7D287).
re Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytttt (3/195).
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tidak pula menghukum orang yang hendak dihukum-Nya lantaran

maksiatnya kepada-Nya. Tidak ada halangan bagr-Nya untuk

melalnrkan sesuatu yang dikehendaki-Nya, karena makhluk ini adalatt

ciptaan-Nya, dan setunrh ketetapan merupakan milik-Nya. Dia Matra

Bijaksana dalam mengatumy4 sehingga tidak ada kekeliruan dan

kesalatran yang mengontaminasi atruannya.

a@o

# {;#i$.$; i.64* t}ti })L,i$:ii I"tt 13

{r',eu"5r};5-{;.f;i{t$"J3
'Jil<fl /Jldhmen3lrul;urlr.marutsial<menolcezlwlimatmya,

nrscaya finak a1l<f,rr ditingallcmt Nya di nntl<abuni sezuaht

pun dmi mal<tiuk yarrg melata, tetopi Nlah menartgguhl<mt

muela sanpailnpodo waku yang ditenatl<m. Mako
aprrbilir tclah tha waktu (yat S ditenatlcmt) basl mqel<a,

tinailahmerel<ndapamefl Smfu$kr;lr.r.yabarartgsesaat
W dnn ddak (p"lo) mendahiulcantnya."

(Qs. An-Nahl [16]:61)

Talrwil frman Allah: {S q.f& 'diU 
DL.,i-!S-;lL-$ l;-

';bbi5-$'-^;u" cuj. tril A# i( $$ 
-3:.3 

# dy 
-#i- #-'

(Jiha Allah menghuhun manusit karena hezhalilnannya, niscaya

tidak akan ditinggalkon-Nya di muka bumi sesuatu pun dati

,rrakhluk yang melata, tetapi Altah menangguhkan mereka sampai

kepada wawu yang ditentukan- Maka apabila telah tiba waktu lyang

ditentukanJ bagi mcreka, tidaklflh nereka dapat mengundurkannya

barang sesaol pun don ffiak [pulal nundahuluhannya)
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Allah Ta'ala berfirman: friL.ft$ "Jita Attah menghulanm"

orang-orang yang bermaksiat dari bani Adam lantaran kemaksiatan

mereka, W t;'li " nisccya tidak akan ditinggalkan-Nya di atasnya":

Di muka bumi.u FS n sesuatu pun dari ma*tluk yang melata": di

atasnya. -i€.i 
S-!t "Tetapi Altah menangguhkan merelca," dia

mengatakan: Karena beban yang dipikulnya itu Allah mengakhirkan

hukuman terhadap mereka. 
-&1 

{; tll sampar kepada wahu yang

ditentukan" dia mengatakan: Hingga waktu yang telah ditetapkan-Nya

bagi mereka. ;fi; i( 6$ "Makn apabila telah tiba waktu (yang

ditentulran) bagi mereka," dia mengatakan: Jika waktu yang telah

ditetapkan bagi kebinasaan mereka telah tiba. <;iri$-{ "Tido&oh

merelra dapat mengundurknnnya," mereka meminta waktu

kebinasaannya diundur lalu diberi tangguh. 'bAi3-{1 "Dan tidak

(pula) mendahulukanrqta"t Tidak bisa mempercepatnya sebelum

mereka menyempurnakan ajal mereka.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah:

21731. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dad Abu Ishaq, dari Abu

Ahwash, ia berkata, "Kumbang nyaris diadzab lantaran dosa

anak-anak Adam." Lalu ia membaca ayat, iUfi'-;iL:i 1:
{Suf& t}lii;L,"Jika Allah menghuhtm manusia karena

lrezhalimannya, niscrya tidak akan ditinggalkan-Nya di mulm

bumi sesuatu pm dari makhlukyang melata."260

21732. Mtrharnmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Isma'il bin Hakim Al Ktnrza'i menceritakan kepada

2@ Al qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qar'an (l4l36l),Ibnu Katsir dalam

tafsimya (81320), dan As-Suyuthi dalarnAd-Dun Al Mantsw (5/140).
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kami, ia berkata: Muhanrmad bin Jabir Al Ja'fi menceritakan

kepada kami daxi Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamatr, ia

berkata: Abu Hurairah mendengar seorang taki-laki berkata
..orang yang zhalim tidak mengakibatkan mudharat selain

kepada dirinya.,, Abu Hurairatr lalu menoleh kepadanya dan

berkatao 
.,Tidalq demi Allalt bunrng foubara mati di saftIngnya

karena kelaparan lantaran keztraliman manusia"26l

21733. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidatt

At Haddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurratr bin

Khalid As-sadusi menceritakan kepada kami dari Zubair bin

Adiy, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Dosa anak Adam

mengakibatkan kematian kumbang'"262

21734. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu.awiyatr menceritakan kepada karni dari A'masy, dari

Abu Ishaq, dari Abu ubaidah, ia berkata: Abdullatr berkata"

..Kumbangnyarismatidiliangnyalantarandosaanak

Adam."'63

21735. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq

mengabarkan kepada ka4i dari Ma'mar, dari Az.Zlthi,

tentang firman eu*t {t7';tl 5r}i5-{ ;l; i( {;$

irAi$- " Maka apabila telah tiba waldu (yang ditentukan)

bagr mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya

barang sesaat pun dan tidak (pula) mendalrulultannya," ia

berkata, ..Menurut karri, jika batas waktunya telatr tiba, maka

xt Al qurthubi dalam Al Jotti' li Ah*mn Al Qtt'an (l4B6t- Abu Sa'ud dalam

"Sily" 
(5t122)dm Ibnu Afiil5/ah daln' Al Muhurt Al Waiiz Qla0ts)'

- fUou iUi'ff"t- AAu- taftirola QD242), Asy-Sya*ani dalam-Fath Al Qadir

tzisl, An-Nasa.i dalarn tasirnya gD6O), dan Al usi dalam RuL AI Ma'ani

(r4n7t).x'Ibtd
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ia tidak ditunda barang sesaat pun, dan tidak dimajukan pula

apa yang belum tiba batas waktunya. Tetapi, Allatt

" menanggutrkan apa yang dikehendaki-Nya dan memaiukan

apa yang dikehendaki-NYa Pula."2e

eee

,i1 5i A $ A;\,6 <,;K'; $6j4

sendin merrbqrctny d, dfrn lidah metela mer.gucolpk;;ln

l<e&lstaan, ! dtu b ahw a sesur.ggutvry o mq el'alah y dng

al<rlrJmendapatl<nbail<mt.Tiadf,lahdiragul'arJbahwa
neiralcalahbagp mereka, dnr. sesungguhnya rnqeka segqd

dhnalntkl<f,n (l<e dalanmya)." (Qs. An'Nahl U6}. 62)

Takwit fiman Allah: ?i+jt ,-is)3;K(,;+5j:;.)
@tgi {iV'rAt'A'\1(A{-{rji ri1 5i i*3 @an mereka

menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri tnembencinya, dan

lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya

merekalah yang akan mendapat kebaihan. Tiadalah diragukan

bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera

dimas ukkan fke dalamnyaJ.

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala befirman, "Orang-orang

musyrik itu menetapkan bagi Allah apa yang tidak mer*a sukai bagi

diri mereka sendiri, yaitu anak perempuan 6*3'i;;l ,-i-ii'oan
tidah mereka mengucapftan lredustaan', adalatr, lidah mereka

M Atsar ini telah disebutkan dalam suratr Al A'raaf ayat !4. Lihat Al Qurthubi
dalan Al Jami' li Ahkan, Al Qur'an (14D02).
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mengada-adakan kebohongan, bahwa merekalah yang akan

mendapatkan kebaikan. "

Partikel i.i dahm latazh {r::fi'rii 6\berkedudukan sebagai

kata yang terbaca nashab karena menjadi badal (keterangan

pengganti) bagi lafazh 1d{r.Takwil kalam ini adatatr, mereka

menetapkan bagi Allatr apa yang mereka benci bagi diri mereka

sendiri, dan menda}rvakan bahwa mereka yang lebih baik. Yang

mereka tetapkan bagi Allatr adalah anak-anak perempum. Mereka

mendakwakan bahwa malaikat adalatr anak-anak perempuan Allah'

Sedangkan "{rA "kebailan" yang mereka tetapkan bagi diri mereka

sendiri adalah anak laki-laki. Hal ihr karena mereka mengubur hidup-

hidup anak perempuan mereka dan bangga dengan anak lakiJaki.

Mereka berkatg *Untuk kami anak laki-laki, dqn unhrk Allatr anak

perempuan." Hal ini seperti dalam firman Allah, 
'fq" 

-;t5 3l';l:;;
(r;.{r- e r{, 

,Dan mereka menetapiran bagi Allah anak-anak

peremryan. Maha Suci Allah, sedang untuk merela sendiri (merefta

tetaplran) apa yang merefta suftai (yaitu anak-anak lakiJaki)." (Qs'

An-Nahl [16]:57)

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli talo'i1,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21736. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, A1 Mutsanna menceritakan kepadakrl ia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Abdultah menceritakan kepada kami dali W*uqq selurutrnya
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dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah,

{r5 ,i1 <;1 3:$ ):i:,J ,L-fi "Dan tidah meretra

mengucapkan kedustaan," ia berkat4 "Maksudnya adalatr

ucapan orang-orang Quraisy, "Bagi kami anak laki-laki dan

bagi Allatr anak perempuan.'265

21737. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang riwayat yang

sama, Hanya saja di sini ia berkata, "Itu merupakan ucapan

orang-orang kafir Quraisy. "266

21738. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah,_ tpntang firman Allah, <rriK-V, ;r6j11$
A$'ri^J ,-L{) "Dan mereka menetapkan bagi Allah
apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah merekn

mengucapkan kpdustaan." Maksudnya adalah, rnereka

mengatakan bahwa mereka punya kebaikan, yaitu anak laki-
19r.t267

21739. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsu menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, {r::i3'-ii 6\
"Bahwa sesungguhnya merekalah yang alcan mendapat

kcbaikan," ia berkata, "Maksudnya adalatr anak laki-lrki.:r258

"'Mulatrid dalam tafsimya (hal.422),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712287),

dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyn (31196).
M lbtd
267 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7 D28?).
- Abdurrazzaq dalam tafsirnya QnTq dan As-suyuthi dalam Ad-Dtrr At Mantsur

(5/l4l).
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Firman Allah, 'orgi {V'rAi 'l'i (A { "Tiadalah

diragulran bahwa nerakolah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka

segera dimasukkan (ke dalamnya). " Maksudnya adalah, Allah Ta'ala

berfirman, "Sebuatr kepastian yang wajib batrwa orang-orang yang

mengatakan bahwa Allah punya anak-anak perempuan, menetapkan

bagi-Nya apa yang mereka benci bagi diri mereka sendiri, serta

mengatakan batrwa mereka memiliki yang baik, akan disediakan

neraka di sisi Allah pada Hari Kiamat."

Kami telatr menjelaskan takwil latazh (A { di selain kitab

kard ini, berikut argumen-argumeilIya, maka kami tidak perlu

mengulanginya di sini.26e

Mengenai makna latazh ini, terdapat riwayat dari Ibnu Abbas

sebagai berikut:

21740. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, i7 I "Tiadalah diragukan," ia berkata,

"Artinya adalatr .rll'ketatruilah, sungguh'."270

Mengenai latazh (31, seorang ahli natrwu berkata: Lafazh

itl tidak dibaca nashab @rynl karena faktor .grytiket d
sebagaimana dibaca nashab-nya ir" dalam kalimat aU i>tt I' Lafaztl

i? arA*a fatluh f il madhf ftata kerja lampau), sama

seperti lafazh Ui dan'.ir. Makna kalarn ini adalab { "fidak"

(sebagai bantahan terhadap ucapan mereka. Makzudnya perkaranya

tidak demiki N) (3 "pasti". Sama seperti l^fa^#f i 'tidak, aku

bersumpah", dan semisalnya"

m Lihat pena8iran surah Huud a1,at 22.
2m Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al 'Uytn(3/196).
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Ahli nahwu lainnya mengatakan batrwa lafazh ijl dibaca

nashab karena fhktor I, yang artinya li f "pasti". Tetapi lafazh ini
banyak digrmakan, sehingga menempati kedudukan lafazh tii
"sunggutl".27l

Firrran Allah, 'oli #15 "Dan sesungguhnya mereka segera

dimasulrlran (ke dalamnya). "Maksudnya adalah, mereka ditinggal di

dalam neraka dan dilupakan di dalamnya.

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai takwil lafazh ini.

Mayoritas ahli takwil berpendapat seperti yang telatr aku

jelaskan, sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21741. Muhammad bin Basysyar dan Ibnu Waki' menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, lt yi {iV 'r1t 'l ""1 i? { "Tiadalah

diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya

mereka segera dimasulckan (kc dalamnya)," ia berkata,

"Maksudnya yaitu dilupakan dan ditelantarkan."2T2

21742. Musa bin Abdunahman Al Masruqi menceritakan kepadalgu,

ia berkata: Zud bin Habbab menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, tentang riwayat yang sama.273

21743. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Bahz bin

Azas menceritakan kepada kami dari Syu'batr, ia berkata:

27r Lihat kitab Al Muhoro Al Wajizl<aryalbnu Athilyatr (31403).
22 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7DZS7) dan Al Mawardi dalari An-Nukat wa

Al 'IJyun (31196).
m lbtd-
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Abu Bisyr mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair,

dengan redaksi yang semis alny a.27 
a

21744. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, Abu Bisyr mengabarkan kepada

kami dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, ;511i;{
'otti #15:Ai "Tiadalah diragukan bahwa neralalah bagi

merelca, dan sesungguhnya mereka segera dimasuklcan (kc

dalamnya)," ia berkata, "Mereka ditinggal di neraka,

dilupakan di dalamny u1Q75

21745. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, Hushain mengabarkan kepada

kami dari Sa'id bin Jubair, dengan redaksi yang

semisalnya.2Ts

21746. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

qrenceritakan kepada kami dari Hushain, dari Sa'id bin

Jubair, dengan redaksi yang semisalnya.zT7

21747. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, 'ttl$l 
{13 "Don sesungguhnya mereka

segera dimasuk*an (lre dalamnya), " ia berkata, "Maksudnya

adalah dilupakan."278

zrn lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712288), Al Mawardi dalam An-Nulst wa Al
'Wro, (3t196), dan Ibnu Athif,yah dalan Al Muhsrt Al Waib Qla03).

nt lbid
216 lbid
m lbid
2n tr,tulahid dalam tafsirnya (h^1. 422), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyrn

(3ti96),dan lbnu Athiyyatr dalarn Al Muhort Al Waiiz Qla$)-
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21748. Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa' menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Hudzaifah mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami

dari Waraqa, selunrhnya dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semis alnya.z7e

21749. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdatr,

Abu Mu'awiyatr, dan Abu Khalid Al Qurasyi menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Mujahid, tentang firman
Allah, $t9fr #V "Dan sesunggulvrya mereka segera

dimasul:lcon (kc dalonnya), " ia berkata,'Mereka ditinggal di
dalam tte'ralca.'2to

21750. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkaA: Al'Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Al Qasim, dari Mujatrid,
tentang firman Allah, 'b$J irt "Dimasukkan (l@

dalamnya), " ia berkata, "Maksudnya adalah dilupakan.'28!

21751. AMul Warits bin AMushshamad menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ayahkn menceritakan kepadaku dari Husain, dari

Qatadatr, tentang firrran Allah, 'oli i1t "Dan

sesungguhnya mereka segera dimasuk*an (kc dalamnya)," ia
berkata "Maksudnya adalah ditelantarkan."2t2

m lbtd
2m Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D285) dari Sa'id bin Jubair, dan Al Mawardi

dalam An-Nakat wa Al' UWt (3 I 196).

"r Mulalrid dalam tafsirnya (hal. 422), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Ilyun

-^^ Qll96), dan Ibnu Katsir dalam tafsirrya (8/322).
2o Al Mawardi dalan An-Nutrat wa Al 'uyn;;n (3tlg6).
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21752. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Badal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin

Rasyrd menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Daud bin Abu Hindun berkomentar, tentang

finnan Allah, it*i {V "Orn sesungguhnya mereka segera

dimasukkan (ke dalamnya), " ia berkata, "Maksudnya adalatl

dilupakan di dalam neraka."283

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalalL mereka

segera dan cepat-cepat dimasukkan ke dalam neraka Duluq qal ini,

mereka berpegang pada kalimat orang Arab, :g' * A 6ti vb?l

yang berarti, kami menygnrh fulan berjalan di depall untgk

memperbaiki timba dan tali, serta menyediakan apa yang kami

butuhkan saat kami tiba di tempat lain. Orang yang diperintahkan

demikian disebut i/, sedangkan orang yang berbuat sendiri disebut

i.,ii. I*rfazh $;bt 3ii ti artinya trlan mendahului teman-

telannya. Bentuk jamaknya aAaUl LrJ, sebagaimana syair Al

Quthami berilart ini:

,frr:.Lf; F G u;^* q, tlki u'ti;,ttt

"Mereka menytruh kami cepat-cepat (menfuhului), padahal merefta

adal ah s ahab at - sahabu kami.

Seperti firrath mendahulu orang-orang yang hendak mengonbil

air."2a

Darinya terambil kata ddam sabdaNabi SAW,

* Ibnu Athiyyah dg.lant Al Muhurs Al Wqiiz (3/,103) dan Abu tlay}ran daliln Al
BaIr Al thhith(61552\.

a Bait ini t€rdapaf dalam Lisot Al 'Arab (e,ntri: il). t ahh1;ilrit; utinya

mendahului suatu kaum ke sumber air tmttk memperbaiki timba dan smber air

didalamnya
Bait ini ai.ru,r*r" pula oleh Al Mawardi dtl,fln An-NukdwaAl 'uyutQll32\,
dan Abu Ilal5nn d^lam Al Balrr Al M.hith (61552)-
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ri HR. Al Bulfiari dalam kitab Permulaan Warryu (6205), Mttslim dalam shahihnp

(22t9),dm Ahmad dalam musna&rya (l/406).
26 Al Mawardi dalron A*Nukat wa Al'Uytn (31196\.
N lbtd
'o lboo Abi Hatim dalam tafsirnya (7D242) dari Sa'id bin Jubair, dengan lafadt:

,,Ditinggalfur di neralu dot dilupokan di dalamnya selana-lananya"

*'*t e|(-bitr
" Ahiah yang datang mendahului kalian di Telaga"'z8s

Penatrrilan ini dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21753. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, 3tgfi {'S "Dan

sesungguhnya mereka segera dimasukkan fte dalamnya)," ia

berkatq "Mereka dipercepat masuknya ke neraka''nE6

21754. Mgharnmad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, |ttVift13 "Oa'

sesungguhnya mereka segera dimasukkan (kc dalamnya)," ia

berkata "Mereka dipercepat masuknya ke neraka"'2t1

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalatr,

dijautrkan di dalam neraka, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

21755. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Asy'ats As-Saman, dari Rabi,

dari Abu Bisyr, dari Sa'id, tentang firman Allah, 'ttV;l ii\
"Dan sesungguhnya mereka segera dimasuk*an (ke

dalamnya)," ia berkata' "Mereka ditelantarkan dan

dijaublon.'2tt
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Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat

yang kami pilih, karenalafazh bll yang berarti mendatrulukan atau

menyegerakan, digunakan untuk orang yang datang terlebih dahulu

guna memperbaiki sesuatu sampai waktu orang yang menyuruhnya

datang ke tempat tersebut. Sedangkan penghuni neraka yang

didatrulukan masuk neraka bukanlah untuk memperbaiki sesuatu di

dalamnya bagi orang yang hendak datang kepadanya agar mendapati

sesuatu itu dalam keadaan telah diperbaiki. Ia didatrulukan masuk ke

neraka semata-mata agar disegerakan adzn;b baginya. Jika makna

latalt- b'jf adalatr menyegerakan, sehingga dalam konteks ini makna

tersebut tidak tepat, maka yang benar adalah makna yang lain, yaitu

meninggalkan dan mengabaikan. Makna ini dituttukan dari ungkapan

orang Arab, titbt g;i2 *il ,; yang berarti, aku tidak menyia-

nyiakan seorang pun.

Para ulama qira ar berbeda dalam membacanya. Mayoritas

ulama qira'at Mesir, Kufatr, dan Bashratr, membacanya'ir),i {V
dengan huruf ra' dibacafatlnh tanpa tasydid, berbentuk isim maful

dart kata bVl. Aku tetah menjelaskan makna qira'at ini dalam

penjelasan tentang takwil.

Abu Ja'far Al Qari membacany"'o'*"/'8t dengan huruf

ra' dibaca kasrah dar- tasydid,"' y*g maknanya, mereka lalai dalam

menjalankan kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada mereka

di dgnia, yaitu taat kepada-Nya dan menjalankan hak-hak-Nya. Kata

ini terambit dari firman Allah, ;lt # ,t U; (' i!; 6ffi "Amat

besar penyesalanlat atas kclalaianht dalam (menunailcan kewajiban)

xe Abu Ja'far Al Qa'qa' membacanl'a 't;'i, dan hanya Nafi yang membacanya

i:li .Ini merupakan qira'at Ibnu Mas'u4 Ibnu Abbas, Abu Raja, Syaibah bin

Nashah, dan mayoritas darna qira'at Madinatt.

L1nat At Bafu il Muhith karya Abu Hal5ran (61522) dan Al Muhorar Al Wajiz

karya Ibnu Athi)tfah Q 1403, 4M).
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terhadap Allah., (at. Az-Zumar [39]: 56) Nafi bin Abu Nu'aim

membacany^l,** ffi aerrgan huruf ra' dibaca kasrah tanpa

tasydid.

21756. Yunus menceritakan demikian kepadalor dari Warasy, dengan

makna, mereka berlebihan dalam berbuat dosa dan maksiat,

serta bertindak melampayi batas. Kata ini terambil dari

ungkapan orang Arab, ):iri Clry Lit yang bbrarti, tulan

melebih batas dalam berpendapat.2eo

Qira'at yang paling mendekati kebenaran adalah qira'at para

ulama yang kami sebutkan dari Irak, karena sesuai dengan penakwilan

para ahli takwil yang kami sebutkan sebelumnyq dan keluarnya

qira' at-qira' at lain dari takwil mereka.

ooo

';6 ;{C1 it!3i { ii,Afi 4 j {w1 i1 fifr,

1fr},:s;*'ifitr$j
Deni Nlah, sesunguhny ol(arri talah mrrrtguttts rdsul'

r asttl Karni lnpofu ufirett. t trrlctt sebehun lcorrru, tctnpi sy etart

ntmiadil<art unuttt urnutt itu mmwdmgbaik pubuatfii
merelrn (yonsbw:ulk), maka syetan meniadi penimpin
merela dihrrri itu dmbagi rnereb ad$b ydrJg sangat

peilih." (Qs. An,Nahl [16]: 63)

Takwil fiman Altah: 'l S-5 "#-g -A dy-rX-l fit $6
l5 3t; ;5' ifi '&j '# ;iK)\ ';,$i @emi Attah,

'n Lihat Al Bal, At Muhirtkarya Abu Hayyan (61552).
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sesungguhnya Kami telah mengutns rasal-rasul Kami kepada umat-

umat sebelum kannu, tetapi syetan menjadikan umat-umat ilu
memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka syetan

menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka adzab yang

sangat pedih.'

Allah bersumpatr dengan drn-Nya kepada Nabi Muhammad

SAW, "Demi Allah, wahai Muhammad, Kami telatr mengutus

beberapa rasul sebelummu kepada urnat masing-masing, sebagaimana

Kami mengutusmu kepada umatnu unttrk mengajak mereka

mengesakan Allab memurnikan ibadah kepada-Nya, tunduk kepada-

Nya dengan berbuat taat, dan meninggalkan berbagai tandingan serta

tuhan selain-Nya."

Firman-Nya, AG1ir1,3i'{ sj "Tetapi syetan meniadikan

umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk)."

Maksudnya adalatr, lalu syetan-syetan membuat mereka menilai baik

kekufuran mereka kepada Allah dan penyembahan mereka terhadap

berhalajberhal4 sehingga mereka mendustakan para rasul mereka dan

menolak apa yang merekabawa kepada mereka dari Tuhan mereka.

ifi #j';6 "Maka syetan meniadi pemimpin mereka di hari

i/2. " Maksudnya adalah, syetan menjadi penolong bagi mereka ketika

di dunia, padahal syetanlah seburuk-buruk penolong.

4,lt:t;fS "Dan bagi mereka adzab yang sangat pedih."

Maksudnya adalah di akhirat, setelah mereka kembali kepada Ttrhan

mereka. Pada waltu itu pertolongan syetan tidaklah berguna 
-yang

sebenarnya ketika di dunia pertolongan syetan pun tidak berguna bagi

mereka, dan justru mengakibatlon kemudharatan bagi mereka di

duniq apalag ketika di akhirat-.

cco

I

I



TSsitAh:Ihafui

,lljf, \LWi oii ia'6?-{1 ;gf ,a{" ffjU;
@<u;-,e?;;

-DarirKord dilak metulrulor. t<epaanu N Kitab (N
(!rr'an) W nrrladrrirrnt agul@v dary mmielaslcmt
L@do nercla afu yoarg rnrrrrrehoperselt*hean itu iturr

naid prrnat & dil rulanaE@r<orar- ymrgbelrintotr.o
((h. An-Nahl U6lz 641

T.tm trrnrn AIhh: 
"liIL #*t#gl ,ig;ff;1h3

<ir-li-rrti;;,lttilwl@,;Korrritidohncnuranhan
*qAru Al ffrab (Al Qu'ot) hi ntclobkan agor lcantu dapat
amfils*ot kryda nutha q,a wrg nure*a pttelisihhan itu dan
nudtd Wq:* dot ruhnU W kourn yoilg berfunort,

-{ttaksud firman Allah di atas adalah- Allah berfirman
kepada Nabi sAu 'r(ami tidak menunmkan kepadamu kitab Kami,
u,ahai Muhmma4 dan tidak pula mengrrtumu sebagai seorang rasul
kepada mmusia ciptaan kmi kecuali rmtuk menjelaskan kepada
merrdra epr g ,gama Allah yang mereka perselisihkan. Kamu
memberitahu mere}a man, ymg benar dan mana yang kelirq serta
m€pegeekrn huiiah Allah t€rrhg 5/ang b€nar.,,

FimcNya, <rj-ii- rt i;; c5f, ^Dan menjadi
pmg'r* fu, rafu fugi kaon yotg berirrrql " lvdaksud lafazh df,
zlelah kejet-sr', (tcrpisah) dai kesesmn, yaitu dengan kitab tersebut.
Irilaled lrffrt 6j-ii- rt nd-rrh, orang-omng yang
rncmbearlrrnn)na dm mengakui perintah serta larangan Allah yang
Emuc 6; dalrmnJra, dan mgamalkannya rabzh ,Af, dibaca
ruslub (ffiuh) karcoa dismhmgkm ('othol) dengan kata yang
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menempati kedudukan kata (untuk menjelasknn), sebab kedudukannya

itn dibaca nashab.

Jadi, makna kalam ini adalah, Kami tidak menurunkan kitab

kepadamu kecuali sebagai t(i (penjelasan 
-kata 

ini digantikan oleh

Uata'tj$\-1bagi manusia tentang hal-hal yang mereka perselisihkan,

serta sebagai petunjuk dan rahmat.

@@@

@i;e
"Dan Allah ffwrwrunkflr. ddri langit ab (lwian) dfrn dengan

air itu dihidupl<ilrr.Nya butni sesudrrh matirrya.
Sesanggzhnya Pada yolng demikian iarbenar-benm terdapat

tonda.tanda (le,besman Tuhan) bagi orarry-orang yarrg
mendengml,an (pelaicran)." (Qs. An,Nahl [16]: 65)

rakwil n*r} A[ah: Lyw *;.i]ti *,rtrY i$iiiilru3
@ i;; ,,AiS ,ttyt C TDan iilan menurunkan dari langit air

[hujanJ dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tand*
tanda (hebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan

[pelajaran)

Allah berfirman untuk mengingatkan makhluk-Nya tentang

argumen-argumen-Nya kepada mereka yang menyangkut tauhid,

bahwa uluhiyyah tidak patut dimiliki oleh selain-Nya, serta ibadah

yang tidak pantas diberikan kecuali kepada-Nya. Allah berfirman,

",A',1,5 
U ei;q; ^;6ni *.r;tiY )aii,i;rff6
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"Wahai manusia, sesembahan kalian yang pantas disembatr, bukan
yang lain, i6 j3i, ij'Menurunkan dari langit ari': Hujan. [,alu
dengan air yang diturunkan-Nya dari langit itu Dia menumbuhkan
bumi yang mati, yang tidak ada tanaman serta tumbuh-tumbuhan di
atasnya." Lafazh W'i;. "sesudah matinya" 

-naksudnya 
adalatr-

sesudah ia mati tanpa ada sesuatu pun di dalamnya.

iS rtlt C:ry "sesungguhnya pada yang demiflan itu benor-
benar terdapat tanda-tanda (kcbesaran Tulwn)," 

-6nl6sudnyaadalalr- Allah Ta'ala berfirman, "Dalam menghidupkan bumi
sesudah kematiannya dengan air yang Kami turunkan dari langit,
terdapat tanda yang jelas dan argumen yang tegas untuk
menghilangkan alasan orang yang meragukannya. "

< t... :.1ir;,-t ;4 "Bagr orang-orang yang mendengarkan

(pelajaran), " maksudnya adalah, bagi kaurn yang mendengarkan

perkataan ini, lalu merenungkanny4 memikirkannya dan menaati

Allah berdasarkan dalil yang ditemukannya.

aa@

$L6 t;, ii, $. b. rlg; AE'SaI U S*i,z {l LV

@'+.r:il'c;Y
"Ddnse$tnggztmyapddabhatangternakitubenm.benar
terdapapelajmanbagil@ntu.Karrinwmberimumirwm
dmipada apo yangbqada dnlarn puutnya (beruPa) $.su

yong bersih antara tahi da{r dflrah, yorJg ffyudah dialmbagi
orarJg.oralrrg yafig nwninwrryc." (Qs. An.Nahl [16] : 66)

€I
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@ 4l- W6t6 ,'it *5 rro" sesungguhnya pada binatang
ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagt kamu. Kami
memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya

[berupal susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah
ditelan bagi orang-orang yang meminumnya)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta,ala berfirman, "Wahai
manusia, sesungguhnya kalian bisa memetik nasihat pada binatang
temak yang dari dalam perutnya Kami beri kalian air minum."

Ulama qira'ot berbeda dalam membaca lafazh 'Fe
Mayoritas ulama Makkah, Irak, Kufah, Bashrah (selain Ashim), dan
Madinah (selain dan Abu Ja'far), membacanyu f.;ji yang artinya,
Allah memberi kalian minum secara terus-menerus.

Al Kisa'i berkata, "Orang Arab mengucapkan, U F*:f
yang artinya, Kami menjadikan air susu sebagai minuman bagi
mereka secara terus-menerus. Tetapi jika maksudnya mereka memberi
minum satu kali, maka mereka mengucapk an,'@ $rt}r.

Mayoritas ulama Madinah (selain Abu Ja'far) dan Irak (selain
Ashim) membacanya'J.&i, yang terbentuk dari lafaz,h d+.dit.zet
Orang Arab terkadang menggunakan lafazh s*:-u.t i untuk arti
memberi minum secara tidak terus-menerus. Meskipun, yang lebih
populer dari penggunaan lafa?h ini adalah pendapat Al Kisa'i. Apa
yang kami katakan itu ditunjukkan oleh syair Labid dalam
menggambarkan awan berikut ini:

"' lbnu Mas'ud membacanya secara berbeda dari Hasan, Zaid bn Ali, Ibnu Amir,
Nafi, dan ulama qira'at Madinah. Ibnu Mas,ud membacanya .3U 

Sedangkan
ulama selebihnya dari tujuh Imam qira'at membacanya dengan hur:uf nun dibaca
dhammah. Lhat Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (61s53) dan Al Muharrar
Al Wajiz karya Ibnu Athiyyah (3/405).
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)\i$at'f; eLye€i,F
"Kantmht memberi minum bani Majd, dan memberi minum

Numair serta beberapa kabitoh dori Hilal."2e2

Dua pola kata ini disebut bersamaan dengan arti yang sama.

Jika demikian, maka qira'at manapun yang diikuti oleh ulama qira'at,

maka itu benar. Hanya saja, satu di antara dva qira'at yang lebih

kusukai adalah qira'at dengan huruf nun drbac.a dlummah, sesuai

penjelasan kami, bahwa mayoritas pola kata yang-qgunakan untuk

arti memberi minum secara terus-menerus adalah uill, dan minuman

yang diberikan Allah kepada hanrba-harrrba-Nya dari perut binatang

ternak itu bersifat terus-menerus dan tidak terputus.

Firman-Nya, .*j:t 4V. "D*ipada apa yang berada dalam

perutnya." Sebelumnya telatr disebutkan Uata $'li dalam bentuk

jarnak. Sedangkan kata ganti pada kata .lE yang merujuk

kepadanya adalah kata ganti tunggal. Para atrli bahasa memiliki
beberapa pendapat tentang hal ini. Seorang ahli natrwu Kufah

mengatakan batrwa V*t"'i dan itiif adalah sama, karena keduanya

berbentuk jama'ah. Jadi, kata ganti dalam lafazh ini dikembalikan

kepada kata'V, karena ia mengungkapkan arti yang sama. Ahli nahwu

ini membuktikan pendapatnya dengan syair raiaz 
-seorang 

badui-
berikut ini:

'l5;rt, itl-;r ,l i4; i.r-j.!r 'u*f c..rl, $1

;7 gut:rltfl'*ui |'rit ggt e',J:i,Jti
" Bila koillilnt bintorg-birxong le o.

m Terdapat dalam Ad-Diwot (hal. ll0) dari sebuah qasidah yang penyairnya

memuji binatang padang pasir dan mcngecam kaumnya karena mereka

menyerahkan kepemimpinan kepada orang )€ng jelek moralnya dan

meninggalkan tabiat-tabiat yang sudah dipegang tcgtth.
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Dahinya, atau bintang Hnrah dan katad

Maha kencinglah Suhail kc dalam anggur hingga rusak

Dan lezatlah susu unta perahanyang dingin."2e3

Lafazhif; @erpota tunggal maskulin) merujuk kepada latazlr.

lqlf (berpola feminin) karena latatu # a* L'tif adalah sama.

Mengenai pemberlakuat lafazh iii dengan pola maskulin, terdapat

syair berikut ini:
tatc.t'-tt.lt"'ir;ri1it'i;rL;- ..t:17 i f" F

"Adaluh binatang ternak tiap yang lmuba'w,a tiap tahun

Dilrawinkan oleh suatu kaum dan kalian membiakkannya? "2e4

J adi, lafazh "f diberlakukan dengan pola maskulin.

Ahli nahwu lain berpendapat bahwa Allah berfirman, AY;.

-rt-Y; maksudnya adalatr vfi v )if 4. tL laaripada apa yang

berada dalam perut segala sesuatu yang kami sebutkan). Ia mengutip

syair rajaz berikut ini:

Lt??;f it-fi';-.J 
,'

" Lal$ano ayam betina yang disambar anak-analvtya. "295

"sesungguhnya kematian dan bahaya yang mematikan

2e3 Keempat bait syair ini terdapat dalan Lisan Al 'Arab (entri: -r-s') riwayat dari

Tsa'lab, dan disebutkan oleh Al Falra dalam Ma'ani Al Qur'an (2/108).
2ea Disebutkan oleh Abu Ubaidah dalarn Majaz Al Qur'an (11362), milik Qais bin

Hushain Al Harits, untuk menjadikan dalil penggunaan lafazh'; dengan pola

maskulin dan feminin.
2's Raia, ini disebutkan oelh Al Fana dalam Ma'ani Al Qu'an (2/58) dan Abu

Halyan dalamAl Bahr Al Muhith(61554).
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Menutupi jalan-jalan di gunung menanti diriht."2e6

Ia menggunakan tafazh U,i)^t bukan tiiiit padatrat yang

ditunjuk adalatr feminin.

Juga seperti syair Shalatan Al Abdi berikut ini,

*tlr *yt'& ;A ti c.b eilJt' l;,JJrl1

"Lapang dado dan kemuliaan diletak*on

Pada makam di Marwa, di atasialanyangielas."2eT

Juga seperti syair berikut ini:

G)At,?/t,f it*, i\:; 416r ,,if itFt
"Afra orang yang paling dekat cintanya kcpadafu.

Namun Afra berpaling dan meniauh dariht-"2e8

Ia tidak mengatakan brir'A.;li, dalam bentuk feminin,
,a

padatral lafetzh il:fi adalah feminin.

Juga seperti syair berikut ini:

'r't*lbrb )bif \t .:\ 3ry', iu !,6r ri1

"Bila manusia tidur, padahal negeri sedang bersuka-cita

Ketitra (Jmmu Ammar meniadi sahabat yang selalu membantu-"2ee

Semua itu digunakan dalam ard-;';b "sesuafu" dan ,ei*Jr
"diri", serta semisalnya. Termasuk diantaranya yaitu firman Allah,

2s Bait ini mitik Aswad bin Ya'al Furqan An-Natrsyali, penyair Jatriliyah dari

bangsawan Tamim, dari Irak (w. 23 SlV600 M.). Bait ini dicantumkan dalam

Ad-Diwan.
2e7 Bait ini dinisbatkan kepada Ziyad li AJanr, sebagaimana disebutkan dalam

diwannya.
ziyad Al AIarn addah Abu Umamatr Al AMi (maula bani Abdul Qais), salah

seorang penyair Daulah Umawiyah (w. 100 fy7l8 M).
2e8 Bait ini milik Urwah Sil f[azzatn, dan disebutkan ddam Ad-Diwut (34)'
,s Bait ini milik Aus bin Hajar, sebagaimana disebutkan dalam Ad-Diwan (hal. 63).
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u? rati 3(,'^S:V ;-.:afiai ff' " Ke mudi on t at kal a di a m e I i hat m at ahar i

terbit, dia berkata, 'Inilah Tuhanku'." (Qs. Al An'aam [6]: 78)

Maksud lafazh 6i di sini adalah !,ri.lr 
'";j:.lr rii "sesuatu yang

terbit ini" dalarr bentuk maskulin (padatral kata 
"31 

dalam

bentuk feminin). Juga seperti firman Allah, :;fti6$@?,t" rii*
" Selrali-lcali jangan (demikian) ! Sesungguhnya aiaran'aiaran Tuhan

itu adalah suatu peringatan, maka barangsiapa yang menghendaki,

tentulah ia memperhatikannya." (Qs. 'Abasa [80]: 1l-12) Allah tidak

berfirman 6ft karena artinya adatah lrtUr r.r 'ft ;A W
"barangsiapa menghendaki, tentulah ia memperhatikan sesuafu ini".

Juga seperti.firman Allah, A- A WG F--,V.3/I2^U) e;;
ili :* t1i @D 'o;Y;ii " Dan seilngsphnya Aku akin mengirim

utusan lrepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (Afu akan)

menunggu apa yang akan dibawa kpmbali oleh utusan-utusan itu'

Malra tatkala utusan itu sampai 1nf.rfu Sulaiman." (Qs. An-Naml

[27]:35-36) Allah tidak berfirman, U*4 padatral yang dirujuk adalah

lafazh f-*,yang berbentuk feminin.

Seorang ahli nahwu Bashrah berkata: Digunakan latazh 4Q
.rt$, (dengan kata ganti tunggal maskulin) karena maknanya adalah,

'ill, L$.i prxtr fl q'g "Kami memberi minum kalian dari

r.rutu'Uirrut rrg y*g aii"-trya terdapat susu." Hal itu karena tidak

setiap binatang memiliki air susu, dan Allatr hanya memberi minum

dari binatang yang memiliki air susu.

Dua pendapat pertama lebih mendekati kebenaran, menurut

batrasa Arab, daripada pendapat yang ketiga ini.

Firman Allah, QL6 l{t ,?} 6 f,2 "Susu yang bersih antara

tahi dan darah. " Maksudnya adalah, Kami memberi kalian minuman

susu. Kami mengeluarkannya untuk kalian organ antara tahi dan darah
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dalam keadaan bersih. Maksudnya adalatr bersih dari kontaminasi

damh dan kotoran, sehingga keduanya tidak bercarrrpur dengannya.

Firman Altah, 'q$W "Yang mudah ditelan bagi orang-

orang yang meminumnya." Maksudnya adalatr, mudatr ditelan bagi

orang yang meminumnya, tidak menyedak, sebagaimana seseorzmg

tersedekatr oleh sebagian jenis makanan yang dimakannya. Menurut

sebuatr pendapaq ddak ada seorang pun yang tersedak saat minum

susu.

oo@

,$,fe;$y, (4" ii i,:# rCSr, #)i *>r ;r.)

"Darr df,ri kruh lwma ilan onggw, l<an'nl hat rnr,lirruln.(m

yang memabuld<m dan rezeki yangbdik. Sesungguhnya
padf, yorrg dsnikian iatbenar-benm tsrdf,pat tandf,

(l<ebesaran y'Jlo,h) bagi orang yolng nwrnikirl<mr."
(Qs. An,Nahl ll6lz 67)

Talrwil firman 4lt"hi 
(U"'^il":i;, ,#'it +$i 9>; br)

'ojfiri4Ls($tAiL'Vi$:i, {oo" dari buah kunna dan angsur,

kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang bailt
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdopat tanda

[hebesaran AllahJ bagi orang yang memikirkan)

Allah Ta'ala berfiman, "Selain itu, wahai manusia, kalian

juga bisa memetik pelajaran pada apa yang Kami berikan kepada

kalian sebagai minuman dari buah kurma d41 anggur. 'r, itt*
'WEt; (U" 'Kamu buat minuman yang memabuk*an dan rezeki

f']fi",fi-LS,AI,
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yang baik'. selain minuman yang Kami berikan kepada kalian berupa

susu yang keluar dari antara kotoran dan darah."

Ada kata benda yang dihilangkan dari lafazh: y1i gt; u;
,#'iV "Dan dari buah htrma dan anggur." Makna tatazXini sama

sepeni yang telatr aku jelaskan, yaitu i\* 6 ,atjib\tj $.1t c-'tp;:t
i:, *di antara buah kurma dan anggu itu terdapat sesuatu yang kalian

buat menjadi minuman...". Kata ini dihilangkan karena telah

dimengerti dari indikasi kata gr "di antara", yang kata O. masuk ke

dalam kalimat ini untuk menunjukkan arti sebagian, sehingga tidak

perlu disebutkan karena adanya indikasi kata y dan pemahaman

mitra bicara.

Namun, sebagian atrli nahwu Bashrah mengatakan bahwa

makna kalam ini adalah, Lfu y'riY i7 *tl-\tt ,Ht ?t? ,)
"Di antara buatr kurma dan anggur itu terdapat sesuatu yang kalian

buat darinya minuman yang memabukkan". Dikatakan juga,

"Disebutkan latazh '4 'darinya' karena maksudnya adalah, dari

sesuatu'inilah minuman itu dibuat." Menurut kami, kata ganti ini

kembali kepada kata yang dihilangkan, yaitu L "apa yang".

Ahli takwil berbeda pendapat mengenai makna firman Allah,

G$t)(4"';"it* "Kamu buat minuman yang memabukkan

dan rezeki yang baih" sebagian berpendapat bahwa latazh (1"
maksudnya adalatr khamer, dan V;62i2 maksudnya kurma kering

sera zabib (kismis). Mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan

sebelum khamer diharamkan. Pendapat ini sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini :

21757. Muharnmad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aynrb bin Jabir Al Hanafi menceritakan

kepada kami dari Aswad, dari Amr bin Sufyan, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, V, ($; (U" 'a it:li't
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' "Kamu buat minuman yong memabulckan dan rezeki yang

baik, " ia berkata "Lafazh H" maksudnya adalatr sesuatu

yang haram diminum, sedangkan lafazh |.f,ifuimaksudnya
yang dihalalkan, yaitu buah-buahnya."3m

21758. Ibnu Waki' dan Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Ar-Razi menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Uyainatr menceritakan

kepada kami dari Aswad bin Qais, dari Amr bin Suffan, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, Gbi(4"';.|tt:*
"Kamu buat minuman yang memabukJran dan rezeki yang

baih" ia berkata "Lafazh (36); maksudnya adalah buah

yang dihalalkan, sedangkan g- maksudnya buah yang

diharamkan."3ol

21759. Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Aswad, dari

Amr bin Su$an, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang

semisalnya.302

21760. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abilnazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Aswad bin Qais, dari Amr bin

Suffan, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang semisalnya.3o3

21761. N Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Nu'aim Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sufuan menceritakan kepada kami dari Aswad bin

3m Abdurrazzaq dalam taftirnya QnTD,Ibnu Abi Huim dalam taBirnya QD288),
dan Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al 'Uytn (3/198).

3ot lbid
't lbtd
303 Suryan Ats-Tsauri dalam taftirnya (hal. 165) dan Abdunazzaq dalam 166irnya

er27D.
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Qais, dari Amr bin Suffan, dari Ibnu Abbas, dengan riwayat

yang se*pa.3m

21762. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mtrharrmad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Aswad bin Qais, ia

berkata: Aku mendengar seorang laki-laki bercerita dari Ibnu

Abbas tentang ayat, W6t{1"';i6:* "Kamu buat

minuman yang memabuklwn dan rezeki yang baik," ia
berkata, "Lafazh {'14" maksudnya adala}r yang

diharamkan dari keduanya, sedangkan V;$:; maksudnya

adalah yang dihalalkan dari keduanyu.::305

21763. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin

Shalih menceritakan kepada kami dari Aswad bin Qais, dari

Amr bin Sufran, dari Ibnu Abbas, dengan riwayat yang

serupa.36

21764. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ghassan menceritakan kepada kami dari Zvhut bin

Mu'awiyatr, ia berkata: Aswad bin Qais menceritakan kepada

kami, ia berkata: Amr bin Su&an menceritakan kepada kami,

ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas saat disebutkan

kepadanya ayat, $:$g- qi'ta+:t .*9i6,# 9F;.,e,:
teaz ,aiu,,.'- Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat

minuman yang memabuklran dan rezeH yang bailc," ia

berkata, "Lafa^ f'-4" maksudnya adalah, yang

'* Ibid
,05 Suryan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. 165) dan Ibnu Abi Hatim dalam

tafsirnya (7D288).

'* Suryan Ats-Tsauri dalaur tafsimya (hal. 165), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

(712288),dan Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al 'Uyn (31198'1.
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dihararnkan dari keduanya. Sedangkan latazh (3-
maksudnya adalah, yang dihalalkan dari keduanyu-t>307

21765. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Aswad bin Qais, dari Amr

bin Su$an Al Bashri, ia berkata: Ibnu Abbas berkomentar,

t€ntang firman AllalL GgiH"'^i|t# "Kamu buat

mfuruman yang memabukkan dut rezeH yang bailc," ia

be*a[4 "l-afafu G 6;t maksudnya adalah yang

dihalallon dari buah kedrun,a, sedangkan lafazh t"4"
m*sranya adalab yang diharamkan dari buah keduanya''3o8

21766. Al Mutsanna menceritakan kepadahr, ia berkata: Al Hamani

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sn[aik menceritakan

kqada kami dari Aswa{ dari Alrrr bin Suffan Al Bashri,

dari Ibnu Abbas, tetrtmg firman Allah, $:;C'q"'^i6t#
(3 "I(arntt bua mimman yang memabukkon dan rezeki

Wrg baik," ia berkata, "l'afazh H, maksudnya adalatl

yang haram, sedangkan lafa7o GG)i maksudnya adalatr

yang halal.'JD

21767. At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abbas bin

[Abu] Thanb3lo mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Uwmah menceritakan kepada l(ami dari Aswad, dari ArIlI bin

Su8ilan' dad Ibnu Abbas, ia b€rkatq "Lafazh t'4"
mamranva adalah yang diharamkan dari buah keduanya,

soaangtan lafazl t'3 63i maksudnya adalah yang

dihalatkan dari buah koduanya.'trI I

n lbtd-o bid.o tbid.

'n lbid-
rrr Tfol*Ecmdalmmmu&[-

Wp
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21768. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Lafa^ G G)i
maksudnya adalah, yang halal, sedangkan lafazh l'4"
maksudnya adalatr, yang haram."3 t2

21769. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firman Allah, C 6;t (4" ii iy*
"Kamu buat minuman yang mernabukkan dan rezeki yang

baik," ia berkata, "Apa yang diharamkan dari buah keduanya,

dan yang dihalalkan dari buah keduanya."3l3

21770. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata, "Lafazh (U" artinyakhamer, sedangkan VL($;
artinya makanan yang halal."3la

2l77L Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Mus'ir dan Suffan, dari Abu

Hushain, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Lafa^ (36;
maksudnya adalatr yang halal, sedangkan lafazh (q"
maksudnya adalah yang haram."3l5

3r2 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/198), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41464), dan Ibnu Athilyah dalamAl Muharru Al WaiizQla0).

3r3 lbid
t'o lbid
3ri Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn (31198),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (41464), dan Ibnu Athiryatr dalam Al Muhsro Al Wajiz Qla0fl.
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21772. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada karni, Suffan menceritakan

kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, dengan

riwayat yang serupa.3l6

21773. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id

bin Jubair, tentang ayat" W(riiH"iii':* "Kamu

buat minuman yang memabuklan dan rezeki yang baih" ia
berkata, "Lafazh lq" mal'rsudnya adalah, yang haram,

sedangkan lafazh V:;6); adalah, yang halal."3r7

21774. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Abu
Razin, tentang firman Allah, V1;6); 14" '*, 'tt-tL.3t

"Kamu buat minuman yang memabulckan dan rezeki yang

baih" ia berkata "Ayat ini turun saat mereka masih minum
khamer, dan itu sebelum dittrrunkannya ayat yang

mengharamkan khamer. "3 
I 8

21775. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman bin Matrdi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari , dari

Ibrahim, Asy-Sya'bi, dan Abu Razin, mereka berkatq "Ayat
im mansuffit (dihapus), WG)i ['L'4, t+ $r* 'Kamu

buat minuman yang mernabuld(an dan rezeki yang baik'."3re

316 Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al 'Uyun (3/198) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir(414il).

3'7 lbid
"t lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (414f/) dan Ibnu Athilyatr dalam At

Muhtro Al Vajiz QlaOS).

're lbnu Al Jauzi dalarn Zad AI Masir (4t4il) dan lb,nu Athiyyah d^lam At
Mtrtsrt Al Wqiz$l40s).



SilruhAn Nahl

21776. Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Qattrn menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari, dari

Ibratrim, Asy-Sya'bi, dan Abu Raziq tentang riwayat yang

sama.32o

21777. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari , dari Ibrahim, tentang firman Allfi, 'rtt*
Cbit?4,'r4 "Kamu buat minuman yang memabuklran

dan rezeki yang baih" ia berkata, "Ayatfun mansul* (dihapus)

oleh ayat yang mengharamkan khamer."32l

21778. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Haudzatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Hasan, tentang fimran Allah,

W 6);t (U" t $J# "Karnu buat minuman yang

memabukkan dan rezeki yang bailc," ia berkata, "Allatl
. menyebut mabuk sebagai salatr satu nikmat-Nya sebelum

diharamkannya khamer. "32

21779. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Manshur dan Auf, dari Al Hasan, ia

berkata, "Lafa^ (4" maksudnya adalah, yang

diharamkan darinya, sedangkan lafazh Vr(ii maksudnya

adalah, yang dihalalkan Allah darinya."3a

21780. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Rabi, dari

Hasan, ia berkata" "Lafa^ V;6); maksudnya adalah,

tn lbid
,2'Ibid
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yang halal, sedangkan lafazh H' makzudnya adalah,

yang haram."324

21781. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Salamalu dari Adh-Dhahhak,

ia berkata, "Lafazh CirG); maksudnya adalah yang hatal,

sedangkan lafazh (4" maksudnya adalah yang haram."325

21782. Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami, Abu Kudainah Yatrya

bin Muhlab menceritakan kepada kami dari Al-Al-Laits, dari

Mujatrid, ia berkata, "Lafah H" mamanya adalah,

khamer, sedangkan latazh UiL (1); makzudnya adalah,

ktrma kering dan anggtrr."326

21783. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuaik

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid,

tentang firman Allah, ("4, ,, itt# "Kamu buat

minuman yang memabukAan" ia berkato "Maksudnya

adalah, khamer sebelum ia diharamkan."327

21784. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakra ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadalq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

tu lbid
35 Adh-Dhahhak dalam ta$irnya (l/519). Lihat lbnu Al Jauzi drlam 7nd Al Masir

(4t4il).
326 Mulalrid dalam afsirnya (hd. 423), Al Mawardi dalam A*Nulut wa al 'Uyun

(3/198), dan Ibnu Al Jauzi dLlarn Zad Al Masb @le)-
3n lbtd
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman A[ah, (H, '^, lDl# "Kamu buat

minuman yang memabuklran," ia berkatq "Maksudnya

adalalt lhamer sebelum ia diharamkan. sedangkan maksud

lafafu GG)i adalah makanan."32t

21785. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juaij, dari Mujahid, tentang riwayat yang

serupa.329

21786. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang nryqn Allah, ,#'iV ,#\ 9f w
W6; (U" i4 i,:* "Dan dari buah-hrma dan

anggur, lcamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki

yang bailt" ia berkata, "Lafa^ (4" maksudnya adalah,

khamer yang berasal dari luar Arab. Sedangkan latazcr- ($i
't"G maksudnya adalatr, buah-buatran yang kalian

keringkan, kalian jadikan cuka, dan kalian makan. Ayat ini

turun saat khamer belum diharamkan. Pengharaman khamer

datang sesudahnya dalam suratr Al Maa'idatr."330

21787. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdatt bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

membaca ayat ini di depan Ibnu Abu Adzrah, ia lalu berkatq

"Demikian aku mendengamya dari Qatadatr tentang firman

Altah, Gbi(U,'ait::#'Kamu buat minuman yang

'n lbid
tD lbid"
330 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D71), Al Mawardi dal36 An-Nulcat wa Al 'Uyun

(3/l9E), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (414il).
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memabul(kan dan rezeki yang baik'' " Kemudian ia

menyebutkan riwayat semisal riwayat Bisyr'33 
I

21788. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allatl, H"
"Minuman yang memabukkan," ia berkata' *Yaitu khamer

yang berasal dari luar Arab. Ayat ini dihapus dalam surah Al

Maa.idah. Maksud lafazh G6i adalah, apa yang kalian

keringkan, kalian jadikan cuk4 dan kalian makan'"332

21789. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrlnr menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kard dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

eiut, WG)iH; qi't!r*t ,#'iV ,#\ i*;
"Dan dari buah htrma dan anggur, kamu buat minumon

yang memabukkan dan rezeki yang baik," ia berkata' "Hd itu

karena orang-orang menyebut khamer dengan istilah ]3,
dan mereka biasa meminumnYa."

Ibnu Abbas berkata "sekelompok lelaki melewati tempat

berkumpulnya oraog-orang Quraisy untuk mabuk, dan bila

mereka menyanrbut para musafir saat pulang dari Syam,

mereka mengantar para musafir itu hingga sampai di

perkumpulan orang-orang mabuk itu' lalu pulang darinya'

Kemudian setelah itu Allah menyebutnya dengan kata

khamer ketika ia diharamkan."

Ibnu Abbas mengklaim bahwa inr nanranya khamer, dan ia

mengklaim bahwa orang-oftmg Habsyi menyebut cuka

ttt lbid
3r, Ibid
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dengan istilah F. ri.-an Allatr, G 6i "rezeki yang

baik" maksudnya adalah yang halal, yaitu larma kering dan

kismis. Makanan mana yang halal, maka ia tidak

memabukkan.333

Ahli talflrril lain berpendapat bafiwa lata7;- (U"
kedudukannya sama dengan khamer dari segi haramnyq tetapi ia

bukan khamer. Menurut mereka" ia adalah rendaman kurma dan

kismis, yang rasanya sangat keras hingga memabukkan orang yang

meminumnya. Pendapat ini sebagaimana ddelaskan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

21790. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, tentang firman Allah, o.>; u,:
V$:; (U,'i+6r# ,#ri7 ,#1 "Dan dari buah

htrma dan anggur, kamu buat minuman yang memabuklan

dan rezeH yang baik" Ibnu Abbas berkata *Ayat ini turun

si:belum turunnya ayat yang mengharamkan khamer. Salcar

hukumnya haram, seperti khamer, dan yang dihalalkan adalatt

kismis, kurma kering, cukq dan semisaltrya."334

2l79L Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, fH"iilD:#
"Kamu btnt minuman yang memabul*aq" ia berkata,
*Allah mengharanrkannya sesudah ltu, yaitu setelatr

ditunrnkan surah Al Baqaratr yang berisi penjelasan tentang

khamer, judi, berkorban trntuk berhala, dan mengundi nasib

333 Al Mawardi dalam A*Nttk,, wa Al 'Uytn (3/198) dan lbnu Athiyyah dzlam Al
Muhsro Al Wqiiz (3l40,S).

334 lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4lM).
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dengan anak panatr. Sakar tercakup dalam pengharaman

khamer, karena ia bagian darinya."

Ibnu Abbas berkat4 "Lafa^ W 6)i maksudnya adalah

yang dihalalkan, yaitu cuka" perasan anggur, dan yang

sejenisnya. Allah menetapkannya dan menjadikannya halal

bagi kaum muslim.'r3s

21792. Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari Musa, ia berkata, "Aku bertanya kepada

Murratr tentang sakar,lalu ia berkata, 'Abdullah mengatakan

bahwa sakar termasuk khamer'."336

21793. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari Abu Farwah, dari Ibrahim, ia berkata,

" S akar adalah lfiamer. "337

21794. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari Abu Haitsam, dari Ibratrim, ia berkata,

" S akar adalatr khamer."33 
8

21795. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Shalih

menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibratrim

dan Abu Razin, keduanya berkat4 "Sakar adalatr khamer."33e

335 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D2SS).
336 Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al 'Uytn (3/198) dan Ibnu Athiyyah dalam Al

Muhurar Al Wajiz (31405).
317 Ibid
33t Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Oyrn (3/198) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Masir (41464).
,r, Ibid
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21796. Aku meriwayatkan dari AI Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkomentar, tentang firman Allah, '4 b:6
(4" "Kamu buat minuman yang rnemabukkan "

Maksudnya adatah yang memabukkan dari anggur dan

kurma. Firman Allah, (3 (l); "Dan rezeki yang baik"

maksudnya adalah buatr-buatraniy6."3lo

21797. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd

berkomentar, tentang firman Allah, t'4, qitt$ "Kamu

buat minuman yang metnabukltan " Ia berkata, "Minuman

yang halal tetap halat sampai mereka mengubahnya menjadi

yang memabukkan."34l

Ahli tal<r ril lain berpendapat batrwa Lafazh (''-4" artinya

adalatr y?ng halal diminum, seperti perasan anggur yang halal, cuk4

dan kurma basah. sedangkan maksud latazh w6i adalah kurma

dan kismis. Pendapat ini dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21798. Daud Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada karni, Abu Rauq berkata: Aku

bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Bagaimana pendapatnu

tentang firman Allah, t'.4"'airtl* 'Kamu buat minuman

yang memabukkan'. Apakatr salcar yang dimaksud adalah

yang dibuat oleh orang-orang Nabath?'Ia menjawab, "Tidak,

itu adalatr khamer. Sakar yang disebutkan Allah ini adalah

re Kami tidak menemukan atsr rnipada kitab-'kitab rujukan yang kami miliki.
ilr lbnu Athi)lfah dalan Al Mthoro Al Woiiz Qla0il-
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perasan anggur dan cuka. Sedangkan maksud lata/r- (36;
adalatr kurma kering dan kismis."3a2

2l7gg. Yatrya bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami, Mujalid menyebutkan

dari Amir, dengan riwayat yang serupa.3a3

21800. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Mindal

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid,

tentang firman Allah, (36;t(U"iii':# "Kamu buat

minuman yang memabukkan dan rezeki yang baih" ia

berkata, "Maksudnya adalatr yang mereka buat dari kurma

yang diperas. Sedangkan Lafazh (3$);maksudnya adalatr,

minuman yang mereka buat dari kismis dan kurma kering."3a

21801. Ahmad menceritakan kepada kalni, ia berkata: Abu Atrmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mindal meneeritakan

kepada kami dari Abu Rauq, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Aku

bertanya kepadanya, "Dari apa kalian membuat sakar?" la

menjawab, "Mereka membuatrya dari perasan anggur dan

cuka." Aku bertanya, "Apa maksud dari rezeki yang baik?" Ia

menjawab, "Mereka membuatnya dari kurma kering dan

kismis."345

21802. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah dan Ahmad bin Basyir menceritakan kepada kami

dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkat4 "Lafazh H"
3a2 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al ',uytn (3/198), Ibnu Al Jauzi dalam zad Al

Masir (4t464), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhorar Al Wajiz (31405)'
tnt Ibid
3{ Muiatrid dalam tafsirnya (hal. 423) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

'Uytn(31198).
rrs 16io Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4l41q dan Ibnu Athiyyah dalan Al

Muhon ar Al Wai iz (3 I 405).
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artinya perasan mggur, sodmgkm l^ffii (36);t iltfurya

kumakedng Yang dimakan ff

Berdasatm tafwil ini, malra a}rat tersehil tidak nosuHt
melainkan huhm te@ berlaku

Menurutku, takwil inilafir ymg paling nenddrAi kebenrq
kil€Da lah ii:. aambahasa Arab miliki eryd rnalrrm, yraitrr

Pertoru" minrmm rrang memahh'
KeAq mekanan yang disa@, s*agaimma syair berih ini:

r*;*t;*'"k
"Kujadikor aib orotgorotgmiia sefugai wtqto;fr
Iktiga dim, s€eerti qrairberftrrini:

#);A';P';z
" Kttidikor ilrata Pus tu tqdorl il

Kami telah menjela*m hat ini sebehmnya

I{eenqtd, nosWtdai hfrA ?, Y*, $' - f5' - 6t'
Minuman ymg memabukkm, huhrrmya hilm, slai dalil

yang krni jelaskm dalam IfrWAI Oql fr Alrkn t Slua'i lI IsIanrL

Kita tidak boleh bahc,a Erat ini nusulh (dfrrys
hnknmnf"a), kartoa nomth adalsh sesutu ),aog aJfah)na dfrrys

x btd.r Brfti ini pilft ,r&L sangptoEr discffi oH Ah 1lbeidil bb ll4d
It Q?[.',,,t(of31lr. nrmdoli ry dfrntud drh rdl lir Al IUM
AtbThahnt
sFir id iugt discbulllm olch Al arffii ib'fifn tI Jqri' Ii AI*D. ll Qr'a
(imOt) Aa L,,,or lI'Arob (fr*.'fr)-* i,4fi boir sfir ini discbtu Ah Ubaid& ihm ll4io AI Qt'ot (ltvlg;
dm ia rnirik Aus bfin llaj:r. Olsffi ph iblmJnot Al 'Art (til^t' ?>
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oleh nasikh (yang menghapus). Nasilh dan mansul& tidak mungkin

terkumpul dalam satu lafaztr. Lagipula, dalam ketentuan keharaman

khamer oleh Allah, tidak terdapat dalit batrwa sakar yang bukan

termasuk lhamer dan minuman yang tidak memabukkan itu

htrkumnya haram, karena salatr satu makna kata sakar mentrnrt ofiIng

Arab dan masyarakat yang batrasanya digunakan dalam Al Qur'an

adalatr apa saja yang disantap. Selain itu, dalam Al Qgr'an tidak ada

dalil bahwa ayat ini mansukh, tidak ada khabar dari Rasul sAw

balrwa ia mansukh, dan tidak ada pula kesepakatan dari umat Islam'

Jadi, harus dikatakan seperti yang kami sampaikan, bahwa makna kata

(U" adalatr setiap sesuatu yang hatat diminum, yang dibuat dari

buah kurma dan anggur.

Tidaklah benar pendapat yang mengatakan batrwa maknanya

adatah khamer atau minuman yang memabukkan. Tidak mungkin pula

kata ini berarti memabukkan, karena ia tidak terbuat dari kurma dan

anggur. Serta idak mungkin pula ia berarti diam'

FirmanAllah,6)r;r;ALsiyttA'o;"sesungguhnyapadayang
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kcbesaran Allah) bagi

orangyangmemikirkan."Dalamnikmat-nikmatyangKamiberikan
kepada kalian, watrai manusia, yaitu berupa binatang ternak, kurma,

dan anggUr, benar-benar terdapat petunjuk yang jelas bagi orang-

orang yang memikirkan argumen-argtrmen Allah serta memahami

nasihat-nasihat-Nya lalu memetik pelajaran darinya'

oao

uDanTuharwrrumewdhyul<ml<epafu lebahr'Buatlah

safi mg. sdr (mg di bukit'bukit, di polwn' p olwrt loo,y u' dfr rr di

'bj,;cr) tt ue;; )E'4 4g 6,fli lv-gt.,r*
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tE"rnpdt tarn\at yartg dibikin ffi'."
(Qs. An,Nahl [16]: 68)

Takwn fiman Allah: ',;W.XllAqS 6,fl,tJy$: ,;iV
@ 3j; U #l @an Tuhanmu mewahyukan kepada lebah,

"Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon hayu, dan di

tempabtempat yang dibikin manusia)

Maksud ayat ini adalah, Tuhanmu memberi ilham kepada

lebah, ya Muhammad, agar membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-

pohon k"yo, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Maksud lafazh $;";Li ^aa*r, 
di atap-atap yang mereka

bangun tinggi.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli talo ril,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21803. Ya.qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Marwan menceritakan kepada kami dari Ishaq At-Tamimi,

yaitu Abu Shabatr, dari seorang- laki-laki, dari Mujahid,

tentang firman Allah, ,9t ly fi: ,;5t " Dan Tuhanmu

mewahytkan kcpada lebah," ia berkata, "Maksudnya" Atlatl

memberikan ilham kepadanYa."3ae

21804. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xrazz.aq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menerima kabar

tentang firman Allah, ,9, JyU *;! "Dan Tuhanmu

xe Al Mawardi dalm An-Nukat wo Al 'uytn (3/199), Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (41465), dan As-suyuthi dalamAd-htr Al Mantsur (51143)'



Tafstr Ath:lhahri

mewahrykan lepada lebah." Ia berkata, "Maksudnya, Allah

memberi ilham ke diri lebah."3so

21805. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari sahabat-

sahabatny4 tentang firman Allah, ,9t Jy.i$ ** "Dan

Tuhanmu mewahyukan kepada lebah," ia berkata,
..Maksudny4 Allah memberi ilham ke diri lebah untuk

membuat sarang di bukit-bukit."35l

21806. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

etiatr, &i 3y&: t:t " Dan Tuhanmu mewahvukan trepada

lebah," ia berkata, "Allah memerintahkan lebatr untuk makan

daxi buah-buatran, dan memerintahkannya untuk mengikuti

jalan TuhannYa dengan Patuh."352

Kami telatr menjelaskan makna latazh i;;3 dan perbedaan

pendapat para ulama tentangnya, berikut arggmen-argumennya,

sehingga tidak perlu kami ulangi di sini. Begitu juga lafazlr-'oj";-

Ibnu Zaid berkomentar tentang makna lafazlr- 6); sebagai

berikut:

21807. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd

"o Abdnrrazzaq dalam tafsimya Q1272).,t, Ibid
"'fbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D290).
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berkomentar, tentang firman Allah, 6i; "Yang dibikin

manusia," ia berkata,;ffi** adalatr pohon anggur."353

Itr\ir.rl, b U-"fri,rr; ii|,6ir.ft *fi\,f *,I?
't Ktt- ;A8 Af' c stinu+xL+ r;,. :i6,3iP

"Kerrutdian mol<mnlah ilmi tiap.t:np @rccnn) buah'bualwn
dm tempuhlah ialnn Tulwnnw ydr.g talah dfinrudalioln
(ba3.rllru,). Dorri Wrrutlebah iatl<ehnr mirurn,nnrr (rudu)

y c,lrJg bemwcam.tnfizttu w oflucmy o, di ilalamty o tnilqat
ob at y arrg neny enrkthl<m b agi n$rusif, - Sesungguhnyc

padn ydrJg derrrikiarJ iatbenm'benat tsril*Wt tfida
(l<ebesararrTulwrr)bagiorang'otolrrgyorrgmemikitl,.mt.'

(Qs. An,Nahl [16]: 69)

Talrwil firman Allah: ';.r-?ni 4i3iri7"ti4 96,9*&j
Liki-,,,;ti1 dS ai'y',,.ffl.',,('+ ;t,i$\ Syrz t;yii'r;-j4 y

(Kemudian makanlah dari tiap-tiap [macamJ buah-buahan dan

tempuhlah jalan Tuhanmu yang tebh dimudahkan (bagimu). Dari

perut lebah itu keluar minwnan (madu) yang bennacatn-macatn

warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembahkan bagi

manusio. Sesunggahnya pada yang demilcian itu benar-benar

terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi oralg4rang yang

numikbkan)

rt3 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'uw, Qll99) Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (41455).



TafnrAth:fhabui

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman "Kemudian
makanlatr, wahai lebah, dari setiap jenis buatr-buahan, dan ikutilatr
jalan Tuhanmu."

Maksud lafazh 'fii uaAun, ymg diratakan bagimu. Lafazh ini
merupakan bentuk jamak dari lafazh if5.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

21808. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabarkan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, tentang firman Allah, $i ,rl;'J5 $tt "Dan

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahknn

(bagimu)," ia berkata, "Tidak ada satu tempat yang

dilaluinya yang sulit baginya."3sa

21809. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, $i ,rV;'J:r:" ,Si;fr "Dan tempuhlah

jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)," ia
berkata, "Jalan yang dimudatrkan. Jalan yang dilaluinya itu
tidak sulit baginya."3ss

35n Mu.lahid dalam tafsirnya Qral.423),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7t2290),
dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Uyn (31199).

tst lbid



Berdasarkan takwil Mujatrid ini, maka lafa7,'fii puau

mulanya merupakan sifat bagi latazh'$-i.

Firman-Nya: 'fii ,ri; 15 ,St (Dan tempuhlah ialan

Tuhanmu yang telah dimudahtran [bagimuD Maksudnya adalah jalan

yang dimudahkan. Tidak sulit pagi lebatr unryk menempuh jalan yang

dilaluinya. Asat mula tafazh 'fii ,aaun ;iil' (sebagai sifat lafazh

'#,1,lalu partiket ir aihitanekan dan dibaca nashab (fathah) sebagai

foal $eterungan kondisi).

Ahli talcwit lain berpendapat sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini:

21810. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, ?li *Ui'# ,*E "Dan

tempuhlah iatan Tuhanmu yang telah 
-dimudahlran

(bagimu)," ia berkata, "Maksudnya adalah taat'"356

21811. Mutrammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, '*; ir* sLt
u{!r, ,,Don tempuhlahialan Tuhanmu yang telah dimudahpan

(bagtmu)," ia berkata" "Maksudnya adalatr taat33s7

21812. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkankepadakami,ia.-berkata:IbnuZatd
berkomentar, tentang firman Allah, i$i *;'# ,rifi "Dan

tempuhlah ialan Tuhanmu /org telah dimudahkan

(bagtmu)," ia berkat4 "Lafirzh JiiiJt artinya yang tunduk

dan mengiktrti kemauan temannYa"

StrahAn-Nahl

,ru AMurrazzaq dalam tafsirnya QD72) dan Al Mawardi dalam AwNukat wa Al

'uwQtree).
tst 76i4
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Ia berkata, o'Orang-orang mengeluarkan lebah untuk

memanen madunya, lalu orang-orang itu pergi dan lebah itu
mengikuti mereka." Kemudian ia membaca firman Allah, yi
?6$@ 569 <3 i# t31t -i a;q 16 eri Gl rg.
"Dan apakah mereka tidak melihat balwa sesungguhnya

Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu

sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan

lrphtasaan Kami sendiri, lalu merelm menguasainya? Dan

Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. " (Qs.

Yaasiin 13 6l: 7 I -7 2)3s8

Berdasarkan pendapat ini, maka lafazh 'fii t".t 
"dudukan

sebagai sifat bagi 4tri. fea"a pendapat ini tidak jauh dari kebenaran

karena memang ia memiliki dua hukum gramatikal. Tetapi, kami kami

lebih memilih sebagai sifat bagi latazlrr j#, karena ia lebih dekat

dengan kata tersebut.

Abu Ja'far berkata, "Maksud dari yang bermacam-macam

warnanya itu adalah seperti putih kemerah-merahan."

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai rujukan kata ganti

pada lafazJr 1i dalam ayat, 4($",4;+. "Di dalamnya terdapat obat

yang menyembuhlan bagi rnanusia."

Sebagian berpendapat bahwa kata ganti tersebut kembali

kepada Al Qur'an, dan Al Qur'an-latr yang dimaksud sebagai obat,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21813. Nashr bin Abdunahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Al-
Laits, dari Mujatrid, tentang firman Allah, *;!-",("+ )r!. "Di

dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia,"

3tt Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712290) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al 'Uyun (31199).



SilruhArkNahl

ia berkata "Di dalam Al Qur'an terdapat obat yang

menyembuhkan.'J5e

Ahli takwit lain b€rpexdapat bahwa maksudnya addah madu,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21814. Bisyr menceritakan kqada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, t€ntang firman Allah, ,3i9 3.tlli;-tL b U-
ur\;,6, *:i'il 'Dui perut lebah itu kcluor minuman

(madu) yang bermocam+nacam warnanya, di dalamnya

terdapatobatyangmenyembuhkanbastmanusia.,'
Maksudnya adalalL pada lebah terdapat obat yang

menyembuhkan' sebagaimana firman Allah' Allah melarang

menenggelamkan lebah dan membunuhnya'"3o

21815. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
' 

Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "seorang laki-laki datang

kepada Nabi SAw untuk memberitatlrkan batrwa bahwa

saudaranya sakit perut. Nabi sAw lalu bersabd4 'Pergilah

dan beri scrudt ramu mimtman madu!'Orang itg lalu datang

lagi kepada Nabi sAw dan berkata 'Madu itu membuatrya

semakin sakit!' Nabi sAw lalu bersaMa, 'Pergilah dan

beritah saudoqru mimanor rrrfudu! Allah beno, dan perut

saudfr@nu itu botong!'Ia lalu memberinya minum madu"

kemudian seolah-olah ia terlepas dari ikatan'"361

,s lbnu Abi Hatim dalm taGirnya QD290l) dan Al IUaumrdi dmrbm A*Nrl*at wa

Al'UWQll9\m Lfrat Al Uarvrdi dalm ArFM.kd wa ll'Ilytn QDOO}
*t fm- Al Buffiari dalarr kitab Permulaor Vatryu (5386), Mrslim dalam kitab

Solan(91),At.Ti'midzidalmsmamya(2082),dmAhmaddalammusnadrrya
Qp2).
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21816. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami. dari Qatadah, tentang firman
A[ah, ,at,+",(+ )i,Ng\,iill.V:,t+.A b'd;- "Dari perut
lebah rtu kcluar minuman (madu) yang bermacam-macam

warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan

bagi manusia," ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada

Nabi...." Lalu ia menyebutkan riwayat yang serupa.362

21817. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari
Ahwash, dari Abdullatr, ia berkata, "Ada dua macam obat,

yaitu madu obat untuk segala penyakit, dan Al Qur'an untuk
penyakit hati."363

21818. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, qW ",@ *i. "Di dalamnya terdapat obat yang
menyembuhkan bagi manusia. " Maksudnya adalah, madu.36a

Pendapat Qatadah ini merupakan pendapat yang paling
mendekati kebenaran, karena lafazh g1berada dalam konteks berita

'u' Status arsar sudah disebutkan sebelumnya. Abdnazzaqdalam tafsirnya QD72)
dan Al Mawardi dalam An-Nukat w a Al' Uyun (3 /200).

363 HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak 1+:ZZZ1. Menurutny4 sanad hadits ini
shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak
mengeluarkannya.
Waki bin Jarrah meriwayatkannya secara mauqz/ (terputus sanad-nya) dui
Sufyan.
Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al Mu jam Al Kabir (9/222, no. 9086)
dan AI Baihaqi dalam ls-SznanAl Kubra (9/345).

3s Lihat Al Mawardi dalamAn-Nakat wa Al ;Uyun (31200) dari Ibnu Abbas dan AI
Qatadah.
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tentang madu, sehingga kata ganti di dalarnnya lebih kuat merujuk

kepada madu, sebab konteks ayat berbicara tentang madu.

Firman Allah, '";;:ft-Ai{ AS 4'i.,y"srrunsguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan)

bast orang-orang yang memikirkan." Di dalam minuman yang

dikeluarkan Allah dari perut tebatr ini, yaitu mintrman yang beraneka

ragam dan merupakan obat yang menyembuhkan bagi manusia, benar-

benar terdapat petunjuk dan argumen yang jelas tentang Dzat yarrg

menundukkan lebatr ini dan memberinya petunjuk untuk memakan

buatr-buahan tertentu, membuat sarang pada grrnung, pohon, dan atap

rumah. Allafu mengeluarkan dari perutrya obat bagi manusia. Semua

itu adalatr tanda batrwa Dialah Tuhan Yang Maha Esa" tidak ada

sesuatu pun yang serupa dengan-Nya serta tidak sepatutnya ada sekutu

bagi-Nya daauluhiyyah tidak pantas diberikan kecuali kepada-Nya.

oao

;,2ii6.,1'g$ri.;$f:;iKn'#;."j-K;aKv
,-*ryaily"6

" Nlah menciptal<m lanru, lerudfun mewafatltmt l<nnru;

dfrn di (mtarcll<frnru ada yartg dil<srtalil<artl<cpafu unnfi
yang Datinslenwh (pilan), supaya din tidak mmgetalwi

lagi sesuom fi"m ymg penah ilil<etalwirrya. Sesunggutmya

Nlah Maha Mmgetalwi lagi Morho KTtasa.u

(Qs. An,Nahl [16]: 70)

' rarrwir fimen Alleh: A $:l lfAJ's,;"Fg;-'j'Ktr;S
,S ry ':;'i'r'l@ *'^:, i:;'i '3t6ttah rinciptahan kamu,@
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kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang
dikembalihan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia
tidah mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuiny*
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa)

Allah Ta'ala berfirman, "Allahlah yang menciptakan kalian,
watrai manusia, dan mengadakan kalian, padahal sebelumnya kalian
tidak ada, bukan tuhan-tuhan yang kalian sembah selain-Nya itu. Oleh
karena itu, sembatrlah Tuhan yang menciptakan kalian, bukan yang

tain. 1K{i' Mewafatkan kamu' dia mengatakan: Mencabut nyawamu.

F iii ly!j- j 'f.ri 'Dm di antara kamu ada yang ditrcmbatitan
kepada umur yang paling lemah', dia mengatakan: Di antara kalian
ada yang hidup hingga tua-renta sehingga menjadi umur yang paling

lematr." Sebuatr pendapat mengatakan bahwa usia yang dimaksud

adalatr 75 tatrun.

21819. Muhammad bin Isma'il Al Fazari menceritakan kepadaku, ia
berkata: Muhammad bin Sawwar mengabarkan kepadakami,
ia berkata: Asad bin Imran menceritakan kepada kami dari

Sa'd bin Tharif, dari Ashbagh bin Nabatah, dari Ali, tentang

firman /Jllah,j:rtSij{ty!j-/f*t "Dan di antara kamu ada

yang dikcmbalikan kepada umur yang paling lemah," ia

berkata, *Yaitu usia 75 tahun."365

Firman Allah, W i,z ,; 15- { '$ "supaya dia tidak
mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya." Dia
mengatakan: Kami mengembalikarurya kepada usia yang paling lemah

agar ia kembali tidak tahu, sebagaimana masa kanak-kanaknya. *^-
85. Oia mengatakan: Agar ia tidak tatru apa-apa setelah ia

mengetahuinya pada masa.mudanya. Pengetatruan itu hilang dan

365 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun QDO}) dan Ibnu Katsir dalam
tafsirnya (E/330).
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t€ftryakan kar€na usia seirja, sehingga ia tidak mengetahui apa-apa
lagi teiilangnya Pengetahuan itu tercabut dari akalnya, sehingga ia
menjadi tidak tahu rya-apa setetah mengetahui. )_$ 4 'Jii il,
"&srnggulmln Allal, Ivlalra Mengetahui lagi Maha Ktasa-"
It[aksudny4 Allah yang tidak lupa dan tidak berubah
pe,ngetahuan-Nya itr addah Maha Mengetahui segala sesuatu yang
telah terjadi dan sedang t€rjadi, lagi Maha Kuasa atas kehendak-Nya
Dia tidak bodoh dan tidak l€mah untuk melakukan sesuafir yang
dikehend-H-Nva

cco

- -?*;t "-;ttjrt 
<:.$t rs"6i,t,# rb K-r:, J:hrxr3

@ 6-, 3J* ;'i i3;"fri; y ;fr '# eHi, C iE
oDor Nlah melebilfur sefugim.l@w ilui sebagim yang
loinn ilolmnlwl ruek+ tctqi ororitg.orutg yang ililcbili(tu

(rqekhryo itu) frdok trunt men$qilwr re{.el(d. nsela l<epadt
builak brl,ilok1lmqnrl:el<anfilffi agar nrr:el<a sonvt

fuwasl<ni rqeki iaL lvlal@ nengapa nqela mengingl(ffi
rul(,mdtr Nl,lh?' (Qs. An.Nahl [16]: 71)

Trkryir firmu llhh: g$ib'Ob|,t,6 {i K;i j?,:r\t
6;ra* 6i rU17* x i i:;i{ l*E c S i; ";fWQron AfH, ,rrclebih*o, sebogian hontt dofi sebagian yang lain

dolon hol racki, tdqfi orongorong yurg dilebihhur, (rcuhinya itu)
fino* nau nqttbcri*st rqcfi nueka keryna budak-budak yong
nucka nilird, agu nurcka sarrra rezpW itu- Mo*a
,rstgop nweka narying*afi nihnd Alloh?'
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Maksud firman di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai
manusia, Allah telah melebihkan sebagian dari kalian atas sebagian

lain dalam masalah rezeki yang dikaruniakan-Nya kepada kalian di

dunia. Tetapi, orang-orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah tidak

mau mengembalikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka

miliki. '#;Hi,C iF $)r,s"il'nao* mau memberikan rezeki

merelm lrepada budak-budak yang mereka milibi', maksudnya, tidak

mau berbagi dengan budak-budak yang mereka miliki atas harta dan

pasangan yang Kami karuniakan kepada mereka. {V * r{; 'Agar
merelra sama (merasakan) rezeki ifi,li maksudnya, agar mereka dan

budak-budak mereka menjadi sama kedudukannya. Namun pada

kenyataannya, mereka tidak rela memiliki kedudukan yang sama

dengan budak-budak mereka. Akan tetapi mereka justru menjadikan

hamba-hamba-Ku itu sebagai sekutu-Ku dalam kepemilikan dan

kekuasaan-Ku. Ini merupakan perumpamaan yang dibuat A1lah

kepada orang-orang yang menyekutukan Allatr. Sebuah pendapat

mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan

batrwa Al Masih adalatr anak Allah, yaitu orang-orang Nasrani."

Firman-Nya, 6:!4- ;i *$ "Makn mengapa mereka

menginglcari nihmat Allah?" maksudnya adalah, Allah Ta'ala
berfirman, "Apakah mereka mengingkari nikmat Atlah yang telah

dikaruniakan-Nya kepada orang-orang musyrik itu di dunia, dengan

cara menyekutukan Allah dengan makhluk-Nya dalam kekuasaan dan

kepemilikan-Nya?"

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah:

21820. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
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erhq, 4t"1t$ O.$i3"ar\ 4,# if -K-;,JZfir3
'# Jg, ( $ "Dan Allah melebihkan sebagian ksmu

dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang

yang ditebihtran (rezekinya itu) tidak mau memberilcan rezeki

mereka trepada budak-budakyang mereka miliki, " ia berkata,
.'Mereka tidak mau menjadikan budak-budak mereka sebagai

sekutu terhadap harta dan istri-istri mereka. Tetapi, mengapa

mereka menyekutukan hamba-hamba-Ku dengan-Ku dalam

kekuasaan-Ku? Itulatr maksud firman Allah, i;' -r4

6)i4- ,Malra mengapa merepn mengingpari nibnat

Allah'7 "366

21821. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata
..Ayat ini berkaitan dengan Isa putra Maryarn. Isa hanyalah

seorang hamba. Allah berfirman, 'Demi Allatl, kalian tidak

, menjadikan hamba-hamba kalian sebagai sekutu terhadap apa

yang kalian miliki sehingga kalian dan mereka sama

kedudukannya. Lalu, bagaimana mungkin kalian merelakan

sesuatu untuk-Ku apa yang tidak kalian relakan untuk diri

kalian sendiri'?" 367

21822. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata, Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: waraqa, menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abi

"t lbnu Abi Hatim dalarn tafsirnya (|Dzgl),Ibnu Al Jauzi dalam zod Al Masir

(4t468), Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31179), dan Ibnu Katsir dalam

taftirnya (8/330, 331).
tct 16;4
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Najrlu dari Mujahid. Al Mrrsanna m€ncedtakan kepadaktu ia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AMultah menceritakan k€pada kami dni Waraqa selunrhnya

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahi4 tentang firman /.Jllei4- 
"';,. -? ..t4)2 "Memberikant rez*ki merek4" ia be*at4 "Ini

merupakan perumpamaan terxtang tuhm-tuhan yang baik

dengan Allah.-358

21823. Bisyr menceritakan kepada kemi, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

{ari Qatada4 tenlang firman Allab O di ib f:;,jrr'f'V
7.,1 

:+- ifr :# i4v, v iF 4> ;lgila 6.i,i 6'g;)i
6)a-t4-fir41 "Do, Allat nulebihkmt sebagiot kaiu

dari sebagian yang lain dalon lul reztki, tetqi or(mg-orang

yang dilebihkan (rezekiryta itu) fidok mmt memberiknt rezeki

mereka fupada budak-budok Wrg mereko miliki, agar

mereka sama (merasakan) rezeH itu lulaka mengqs mereka

mengingkoi nilonat Allah?" Ia berkata, "Ini mertrpakan

perumpamlun yang dibuat Allah- Apakah di antara kalian ada

yang mau menjadikan hambanya sebagai mitra terhadap istri
dan pasangannya sehingga kalian adil terhadap Allah dalam

memperlakukan makhluk dan hamba-Nya? Jika kalian tidak

rela berbuat demikian untrk dfui kalian sendiri, maka

sesrmgguhnya Allah lebih suci dari dfui kalian- Janganlah

kalian m€nyamakan Allah detgr" *bagim hamba-hamba-

NYa dan makhluk-Nya!'m

'o MuSahid datam asirnya (hrl. 423), Ibnlr Abi llatim dalm ta&irq,a 8f29D,
dan Ibnu Katsir dalnm taBirnya (t/331).

30 Abdurrazzaq dalam ta&irnya (21273),Ibnu Abi lldim dalm taBirnya 8m9D,
dan Ibnu Ka6ir delam a8irnyr (tB3l).
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21824. Muhammad bin Abdut A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, 't]rt a'-5i6
'# e4{, ( iF 4) rs'$ "Trtopi orang-orang vang

ittrbthkon (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki

mereka kepada budak-budakyang mereka miliki," ia berkata,
..orang yang diberi kelebihan harta dan ketunuran ini tidak

mau menjadikan budaknya sebagai sekutu dalam memiliki

harta dan istrinya. Maksud ayat ini adalah, kalian merelakan

hal demikian untuk Allah, tetapi kalian tidak merelakannya

untuk diri kalian sendiri. Kalian menjadikan sekutu bagi

Allah atas kerajaan dan makhluk-Nya."370

@a@

iri r4;J'i {3';;:'r;iS K-ril ; F :t*r;g
'i ;1 *i i'h1#i$"4$tty, {s; 7 3t'

@'rtj<-
n Nlah rnuf adil<art bdgi l<anw isfri' istri dmi i enis lffiw

sendiri dm mgr]iadit<mbaghnu dari isfr-iffil<ffiw itu, anak'

ffiak ilst annt cucu, dart meficrinw reZeki dmi yo&rtgbaik'

lrrdlk-l.laktmmgapakahnsel<nberimmlepadnyatgbdil
dm rnensinel<cri filronrr Nlnh?" (Qs. An'Nahl [16] : 72)

Talrwil firman Allah: U K'J1;tt5.;;'K-.jif. i{3 S;fi(t
'b$$ ;rt *;'rr3. *fi;f );dr- 6 $ti"'z't3!,'4 ?,;;\

3* Ibid.
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@ 6Uon menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri
dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu ita, anak-anak dan
cuculttcu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka
mengapahah mereka berbnan kepada yang batil dan mengingkari
nikmat Allah?)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Allah yang

menjadikan wrtr,rk kalian, wahai manusia, lL.tX .K;fr '$.'Istri-istri
dari jenis kamu sendiri', Allah menciptakan dari Adam istrinya, yaitu
Hawa. ao{t2 it? 11,6 U {l jg) 'Dan menjadikan bagimu
dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu'." Penakwilan ini
dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21825. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami
dari-Qatadatu tentang firman Allah, 'Klit| # Ji;5;6
tL.i! "filoh menjadikan bagi tcamu istri-istri dariienfs kamu

sendiri." Maksudnya adalah, Allah menciptakan Adam,

kemudian menciptakan istinya darinya kemudian

menciptakan untuk kalian anak-anak dan cucu-cucu.37l

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna latazh
7'rt). Sebagian berpendapat batrwa artinya adalah kerabat istri,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21826. Abu Kuraib dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia
berkata: Keduanya berkata: Abu Mu'adz menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aban bin Taghlib menceritakan

kepada kami dari Minhal bin Arnr, dari Ibnu Hubaisy, dari

37t 15"u Abi Hatim dalam ta8irnya Qn29D.
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Abdullah, tentang firman Allah, 1W)',4i "Anak-anak dan

cucu-cucu," ia berkata" "Kerabat istri.'3Z

21827. Abu Kuraib menceritakan kepada kalni, ia berkata: Abu

Bakff menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Waraqa, ia

berkata: Aku bertanya kepada Abdullah, "Menunrhu, apa

arti lafazh Aarir? Apakah kerabat laki-laki, ya Abu

AMturatrman?" Ia menjawab, *Tidak, mereka adalah kerabat

i.61.r:373

21828. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami; Ahmad

bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Abmad

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari

Zrn bin Hubaisy, dari Abdullalu ia berkata, "Lafa?h ao'ity

artinya adalah, kerabat istri."374

21829. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrlu

menceritakan kepada karrd dari Su&an dengan sanad'nya,

dari Abdullatr, dengan riwayat yang semisalnya-37s

21830. Ibnu Basysyar, Ahmad bin Watid Al Qruasyi, Ibnu Waki,

Sawwar bin Abdullah Al Anbari, Muhammad bin Khalaf bin

Kharasy, dan Al Hasan bin Khalaf Al Wasithi, menceritakan

kepada kami, mereka berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan

32 Al Mawardi dalam An-Nticat wa Al 'Uyttn QIOD dan Ib,nu Al Jauzi d^lam Zad

Al Masb (41469).
tn lbid
,7f Al Mawudi &ln A*NukA wa Al 'uytn (3aa),Ibnu Al Janzi dalrn zad Al

Masb (4t469), dm Ibrnu Athiyph dalam Al Lluhttq Al Yqiz (3/40t).
3" Ibid.
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menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Abu Dhuha ia
berkata, "Lafazh ao'ity artinya, kerabat istri.'376

21831. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kauli, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari.

Ibratrim, ia berkata, "Lafazh ao'it5 artinya, kerabat istri.'377

21832. Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firman Atlalt an'it2'4{. "Anak-anak dan

cttcu-cucu," ia berkata, "lafazh 7'Jt) artinya, kerabat

istri.'378

21833. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari , dari Ibrahim, ia berkatao

"Lafazh ao'it5artinyq kerabat istri."37e

21834. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ashim, dariZirr, dari

AMullab ia berkata, "I-afah ao'ide artinya kerabat i-tri.'380

21835. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, ia berkata" "ltafazcr- ao'ity artinya kerabat

isti.'n8l

376 Al Mawardi dalam AwNuka wa Al'Uytn QDm) dan Ibnu Athiyyah doJam At
Muhoro Al WajizQla0\.rz Al ttlawardi dalem An-Nukat wa Al'Uyttr Qn02).ru Al Mawardi doJran An-Nutrat wa At'Uyn QDO?) dan Ibnu Athi),yah dalaurt Al
Mtrtoro Al Waj iz (3 I 408).

'D Al Mawardi dalcm An-Nutra wa Al'Uyttn (3DV2).
3m Al Mawardi dalzmr An-Nukot wa Al '(Jytttr Qt2O2),Ibnu Al Jauzi dalam fud Al

Masir (41469), dan lbnu Athiyfh dalam Al Ltuhoro Al Vojiz Ql40E).3tr Ibnu Al Janrzi dalm, ?ad Al Masb (41469).
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21836. Al Mgtsama m€xrc€dtakan kceadaktl ia ber}me Abfullah

bin Shalih m€Dceritakan kepadaktmi, iaberkm Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali dai Ibnu Abbas' tentmg

firman Allah, a,lid2ia berkata,'Ikrabc i$ri--t2

21837 . Al Mutsanna menceritakan kceads hL ia berkm Al Haii4i

menceritakan k€eada kami, I{mad mensitakm k@(|a
kami dari Ashim, dari Ztfi, dari Ibau lUas'u4 ia bertcma,

"Lafazh''.K:atinya, kerabat isti."38'

21838. Al Hasan bin Yahya menceritakm kepa1|a kami, ia bedrme

AMurrazzaq mengabarkan kqrada lcrmi, Ibnu Ufinah
mengabarkan kcpada kami dari Ashim bin Abu Nuju{ dni
Ztrr bn Hubaisy, ia berkara: Abdrtlah bin Mas'ud bcrkda

kepadakrl 'AIra maksud hezh ''.ite ya Lfutr Aktl

menjawab, qUakudnva ndaleh ketnmm seomng laki-laki'

yaitu anak dm qrcrmya- Ibnu Mas.rd latu berkata *mdak,

maksrdqra odalah kerabat istri.'3t'

Ahli tafilil lainqra terpenaryatbahuramaksuaya ulnlah p6a

pembanhr dan pelal'an seseorag; ymg berpcad@ demikim qlahh:

21839. Muhammad bin Khalid bin Khaddasy mcnc€ritakan k€pada

kami, i^ berkm Sutaim bin Qrilaibah menceritakm

kepadaku dari Wahb bin llabib Al Asadi' dui Abu nmzab
dari Ibnu Abbas, bahwa ia Pemah dimya t€ntang firmm

Allab 't'stri4i tamenjaunab, ..gfi ini termbil dei lafedr

3n Ibnu Abi Ilatim datm taeirrya (7291).
38 Al Mawdi *t*.. l*th*a wa At 'Uyut (3IM) dr lh Aftiyyt ihlm Al

Ivtuhoro Al Vait(pll{08).
3r Al Maurudi datm AbIhtLd va tI 'Ilyutpf?fr2;> lhr Al J&i d.h Zd ll

Masir @1a69\dm Ih Altifah drl-,,t A Wutr il Uqt Bllgt)L



TafshAh:I'lwbui

'!t2,3es yang *tioyq dia membanhrmu. Tidal*ah kau
mendengar ucapan seorang penyair berikut ini:

JGlr 't)f'#, l+Li;
'Anak-anok melayani merelca, dan diserahkan

di tangan mereka tati kckang unta'."386

21840. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahwash
menceritakan kepada kami dari Sammak, dari Ikrimah,
tentang firman Allah, aoit5'6-iu berkata, "Lafazh ao'it1

maksudnya adalatr para pelayan."3t7

21841. Muhammad bin Khalid bin Khaddasy menceritakan
kepadaku, ia berkata: Sulaim bin Qutaibah menceritakan

kepadaku dari Hazim bin Ibratrim Al Bajli, dari Sarnmak, dari

Ikrimah, ia berkata, "Lafa^ 73t) maksudnya adalatr para

pelayan."388

21842. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin
Uyainah menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Ikrimah, ia berkate "Merekalatr orang-orang yang membantu

seorang laki-laki, baik itu anaknya maupun pelayannya."3te

"' fbnu Abi Hatim dalam taftirnya Ql229l) dan AI Mawardi dalam An-Nukat wa
Al'UWn(3D02).

3e Bait ini milik Jamil bin Abdullatr bin Ma'mar Al Haritsi Al Adzari, salah seorang
penyair Daulatr Umawiyah. Lihat riwayat hidupnya dalam Al Aghani (lll22).
Bait ini juga disebutkan oleh Abu Utaidah dalam Majaz Al Qw'an (l/364).

3E'Ibnu Abi Hatim dalaur tafsirnya(72291),Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir
(41469), Al Q,urthubi dalam Al Jani' li Alrkm, Al Qtr'an (10/143), dan Asy-
Sfukani dalam Fuh Al Qadir (31178).

388 lbid
3te lbnu Abi Hatim datam a8irnp Qf2292),Ibnu Al Jauzi &lam Zad Al Masir

(41469), Al Qurthubi dal"m Al Jani' li Alrkn, Al Qu'ut (l4ll43), dan Asy-
Syat*ani dalen FathAl Qadir (3/t78).

k'l1r't;



SffiahArkNahl

21843. Ibnu Abdil A'la menc€dtakan kepala kami, ia be*ffi
Muharrmad bin Tsrnmenceritakan k@akemi dari lv{alnar,

dari Hakam bin Aban, dari Ikimah, tentang ftman AUah,
ao'i/:.Maksudnya adalab orzmg yang me,mbantumu dari

keturunanmu.3s

21844. Ibnu waki' me'lrceritakan kepada kami, ia berkma Yahya bin

Adam menceritakan k€pada l<ami dari Salam bin Sulaiman

dan Qais, dari Sammak, dari lhimah, ia berkata' "Meneka

adalatr para pelayan.'nel

21845. Ahmad menceritakan kepada kami, ia bedrata Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, iatrrtr**r. Salam Abu Ahwash

menceritakan ke,pada kemi dili $ammak, dari flrrimah'

dengan riwayat ymg semisatnya.3e

21846. Mghammad bin Khalid menceritakan kepadakq ia berkata:

Salamatr menceritakan kePada kami dari Abu Hilal, dari

Hasan, teNrtang firman Allah. 'i'id,',41. "Arrakqrak dor

cucu-cucu," ia berlrata, 'Mereka adalah anak-anakmt dan

cucu-cucumrl Siapa sqia yang membmtumu, baik keluarga

maupun Pelayan, maka ia termasrk foa@ahfe

21847. Al Mutsanna menceritakan kepdaku, ia ber*ata: Amr bin

Aun menceritakan kepads kami, Husfim mengabarkan

kepada kami dari I\[anshur, dari Hasan, ia bertata,'Mereka

adalah para pelayan'3r

tn Ibid
ler lbid
'n lbid
'' lbnu Abi Hatim dalam ta8irrya SfZNfD,Ibmr Al Jei dala 7d Al U6t

(4 I 469), dan Al Bagbawi ilailm Ma' alin At-Tozil Qfm-
'Y lbid
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21848. Muhammad bin Khalid, Ibnu Waki, dan Ya'qub bin Ibrahim
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Isma'il bin
Aliyyah menceritakan kepada kami dili Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, ia berkata, "Lafa^ ao'idgartinya para pelayan."3es

21849. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, Ibnu Waki' menceritakan
kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami,

Ibnu Basysyar menceritakan kepada l<ami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, selunrhnya dari

Suffan, dari Ibnu Abi NajitU dari Mujahid tentang firman
Allah, 75tr) '4i "Aruk-anak dor ctuu{:ucu," ia berkat4
"Anaknya dan petayanny u;$e6

21850. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kemi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al llarits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia bertata: Abu Hudzaifatr

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman Allah, ao'il!2 '4i. "Anok-arrak dan cucu-

cucu," ia berkate "Mereka edrlah orang-orang yang

menolong, membantu, dan melaymi.de

21851. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kemi, ia berkata:

't Muiahid datam aBirq,a (hal. 423) dan Al lrtaururdi dEll,m, An-Ntt*a wa Al
'IJWvQlzU).

3s Muiahid dalam ta&imya (hal. 423), Al Marvadi dhln ArFNthd wo Al 'Uytttr
(3D02), de lbnu Al Jauzi dalm hd Al ildv (U1ifIr>

'n lbid.
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Zuma'ah menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari

ayatrny4 ia berkata, "Lafa^ ao'it2artinya para pelayan'"3eE

21852. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami sekali lagi, ia

berkata, "Maksudnya adalatr anaknya dan pelayanny^J$ee

21853. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, f4.;;\ U {J 
'Se:

ao'its'4. "Don meniadikan bagimu dari istri-istri ksmu itu,

anak-anak dan cucu'cucu," ia berkata, "Orang-orang yang

melayanimu dari ketunuranmu. Mereka menrpakan

kemuliaan yang diberikan Allatr kepada kalian.'rm

21854. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari As-sudi, dari Abu

Malik, bahwa lafazh a,'it5 artinya orang-orang yang

membanfu.el

21855. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada karni dari Suffan, dari Hushaiq dari

Ikrimatr, ia berkata, "Yaifu orang-orang yang

membantunya.'/02

21856. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdgrrazzaq mengabarkan kepada lGmi, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Hakam bin Aban, dari

Ikrimah, tentang firman Allalt ao'it9 't'i. "Anaknnok dan

3es Al Mawardi dalam A*Nutca wa Al 'Ilwr Qna) dan lbnu Al Jauzi dil,f/rt 7ad

Al Masir (41469).
te Ibtdm Lihat Al Mawardi dalam Arrhicd wa Al'IJywr Qf202)'

'' Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya Q mn).
- Ibnu Abi Hatim dalam ta8imya QD2n) dan Ibnu Al Jauzi d^lm zad Al Masir

(4t46e).

-

lzzal



TdsirArt:I'hafuri

cucu-cttclt, " ia berkata, "Lafazh aoit2 artinya orang yang

melayanimu dari keturunanmu."4o3

21857. AI Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ab&nazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu At-
Taimi mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Al
Hasan, ia berkata, "Lafa* a,'id2 artiny apada pelayan.'s

21858. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Hushab dari Ilcimah,
tentang firman Allah, ao'it2 '4i. "Arrak-arrak dan cucu-
cucu," ia berkata, "Anak-anaknya yang membantunya.'/05

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksrdnya adalatr anak
dan cucu seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

21859. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr,
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, telrtang finnan Allah,
ao'it2 "Dan cucu-cucu," ia berkata, "Mereka adalatl anak-

anak dan cucu-cucu.'{06

21860. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammut bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dad Abu Bisyr, dari
Mujahid dan Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang aya!

M lbid"* Ibnu Abi Hatim dalam ta8irq,a Oln94.* Ibtd.c lbnu Abi Hatim dalam ta6irnya Qf229l) dan Al l,Iau/rdi &lam ,l*Nalcat wa
Al'IlWr(lDU2).
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,a/.u , .

'o'idy|4i " Arrak' anak don cuctt' ctt ctt, " ia berkata"'Lafazh
ar'its artinya anak-anak. "{07

21861. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghandar

menceritakan kepada kami dari syu'batr, dari Abu Bisyr, dari

Mujahi4 dari Ibnu Abbas, tentang riwayat yang sama'408

21862. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haiiaj menceritakan

kepada kami dari Abu Bakar, dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, ..Makzudnya adalah anak-anaknru ketika mereka

merawatmtl membantumrg dan melayanimu.'{@

Humaid berkata:

J'u;!r i.,i(';16" '.+lt g; !s.t1r'"'L

"Anak'antak meltyoni mereka, dan diserahlan

di tangan mereka tali kekang unta- "110

21863. 
'Yunus menceritakan ke,padahr, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata:- Ibnu Tj,td

berkomentar, tentang firman Allah, f4.6 U {l 'S?:
,aaar a ..o'it1'$. ,, Dg menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu,

anak-anak don cucu-cttc'u," ia berkata "Lafa^ ao''its

artinya anak yang melayani. Para budak itu tidak termasuk

pasangan. Bagaimana mungkin di antara istiku ada seorang

budak? fr{arcua hfazh 737:) adalah anak dan pelayan''/rr

- Ibnu Abi Hatim dalam aftimya omgD dan Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar

Al Waiiz (3/408).
M tbid* Ibnu Katsir dalan ta&irn1,a (8R32).
t'o Keterangan s),air tclah disebudcan di dcpm'
n" Lihat Al-Qurlhubi dhlm Al Jami' li Ahkott Al Qu' n (l 0/l'14)'
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21864. Aku menceritakan dari Al Husain bin Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada karf, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkomentar, tentang firman Allah, ','.r7:t 4.
"Anak-anak dan cttcu-cuc'1t," ia berkata, "Anak seorang laki-

laki yang membantunya dan melayaninya. Orang Arab biasa

dilayani oleh anak-anak mereka yang laki-l4i1At2

Ahli talcwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah anak-

anak seorang istri dari suami lain, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

21865. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan ke,padakq ia berkata: Ayatrktr menceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman

Altah, 7'rg)'4. 14!s l, {l 'J;) "Dan meniadikan

bagimu dui istri-istri kamu itu, anak-atuk dan cuclt-cucu,"

ia berkata, "Maksudnya adalah anak-anak istri dari suami lain
(anak tiri).'nfl3

Pendapat yang paling mendekati kebenaran menurutku adalatr,

Allah mengabari hamba-hamba-Nya tentang nikmat-nikmat-Nya

berupa pasangan dan anak-anak yang diberikan kepada mereka. Allatl
berrirman, i4? r1.tri U {S 

'J;)6.yX'K*X il ;{J Gf;5
aoKs "Allah meinjadiknbagi'kamu istri-istri doi jenis'kamu sendiri

dan menjadilcan bagbru doi istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-

cuc'u." Jadi, di sini Allah memberitatru mereka bahwa Dia

mengaruniakan anak-anak dan cucu-cucu dari isti-istri mereka.

'r2 lbnu Kasir dalam ta8iro1la (tR32).t" As-Sulnrhi dalam A&Dt? Al Mo*ur (51 149).
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Iatazh6fi; aaao, ungkapan Arab merupakan bentuk j*"*
dari 3JL, seperti lafazh ttS v*gmerupakan berrtuk ja,nak dari L56,
aurr'-iii yang merupakan bentuk jamak dari rr:U.

Lafazh 30L dalarn ungkapan mereka berarti orang yang

tangkas dalam melayani dan bekerja

Iata?hU; Uerarti tangkas bekerja. Latazh'ry-'4"] artnya

unta itu berjalan dengan cepat. Darinya terambil urgkapan mereka,

ryj ,F cliit yurg berarti, kepadanrulah kami berjalan cepat dan

segera menaatimu. fot*yu adalatr Sli;;'':t:hj $i- 
"ti'i-"tiz'

Arti lafazh ifi; ,AAun seperti yang kami katakan, yaitu orang-

orang yang segera dan tangkas dalam melayani seseorang. Allah juga

memberitahu kita batrwa di antara nikmat-Nya kepada kita adalah

dijadikannya untuk kita orang-orang yang melayani kita. Anak-anak

dan istri-istri kitalah yang pantas melayani kita, juga kerabat kita yang

merupakan suami dari anak-anak perempuan kita dan pelayan (budak)

yang kiq }"liki saat mereka melayani kita sehingga mereka berhak

disebut alb. lagpula, Allah tidak memberi petunjuk dalam Al

Qw'an secara tekstual, tidak pula dalam Sunnatr lisan Rasul-Nya

sAw, dan tidak pula dengan argumen rasional bahwa yang dimaksud

lata7oi:tA AA"n sebagian dari mereka, btrkan sebagian yang lain,

padatral Allah menganugerahkan semtul itu kepada kita. Kita juga

tidak bisa mengarahkan lafazh airE berlaku khusus, bgkan umlun,

kecuali ada konsensus umat batrwa ia bersifat khusus. Jika demikian,

maka setiap pendapat yang kami sebutkan memiliki sisi kebenarannya

dan korelasinya dengan takwil, meskipgn pendapat yang paling

mendekati kebenaran adalah pendapat yang kami pilih berdasarkan

dalil yang telah kami jelaskan.
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Firman-Nya, 41rt$ {SS "Dan memberimu rezeki dari

yang baik-baik" Maksudnya adalah, Allah menganugerahi kalian

sumber kehidupan,tezoki, dan kebutuhan pokok yang halal.

Firman-Nya, ithl ,Mii "Maka mengapakah mereka

beriman kcpada yang batil." Maksudnya adalah, Allah Ta'ala

berfirman, "Para syetan penolong mereka mengharamkan bahirah,

sa'ibah, datwashilah,lalu orang-orang yang menyelortukan Allah itu

membenarkannya."

Finnan-Nya" 'bf&-'i 31 *r,t "Dan menginglcari nibnat

Allah?" Maksudnya adalatr, mereka mengingkari hal-hal yang

dihalalkan Allah dan dikarutiakan-Nya kepada mereka

Latazh 'UK maksudnya adalah, mereka mengingkari

kehalalannya dan tidak percaya batrwa Allah menghalalkannya.

o@o

$ ;jiis o. i3i;6:r,*, A*t 6 fi, si ctfrj
;lar;;Yn:frif,y3di:ti;r6;r1€)i,;"{5:{5

oDmr mqela mmyarrbah selain NW sesumttl ydrrg ddak
dopat menrbqilcon rezekilnpadonrnelco sedikit Pwl duti

largit dnnbwni, darJ dnakber:lcuasa (seilil<it irn pun).

Mal<f, iangartlahl<ffil,runwtgailalcansellcutu.sekuatbagi
Nlah. Sesnnguhny a Nlah mengetalwi, *tmg lanrru ddak

mengetahti." (Qs. An Nahl [16]: 73-741

Trrffil ltumpn -Nlah: 
'i6ir;fi d*s c 5t s: ,i;ili

f'fi {al;Xntifi gj"{;Lti#>E@3'A;5:{36-3"r'*t5+i3\

@ fO"" merelu nunyemboh selain Allah, sundu yang tidak doPat

6l
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memberihan rezehi hepada mereka sedihit pan dari bngit dan bumi,

dan tidak berkuosa [sedikit jua punJ. Maka ianganlah hamu

mengadakan sehutu-sekutu bagi Allah. sesungguhnya Allah

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui)

Maksud ayat ini adatah, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang

yang menyekutukan Allah dengan selain-Nya itu menyembah berhala-

berhala yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit

pun dari langit, karena ia tidak sanggup mentrunkan setetes air pun

dari langit untuk menghidupkan yang mati di bumi. Berhala-berhala

itu juga tidak dapat memberi rezeki kepada mereka dari bumi karena

mereka tidak sanggup mengelgarkan suatu tumbuhan dan buah-

buatran prur dari bumi, dan tidak pula berbagai nikmat Allah yang

disebutkan-Nya di dalam ayat ini." ii.#.i$t "Dan tidak berhtasa

(sedikit jua pun)," maksudnya adalatr, berhala-berhala mereka tidak

memiliki kekuasaan apa pun di langit dan di bumi, karena semua yang

ada di langit dan di bumi adalah milik Altah.

Firman-Nya, 3€*i it'6ra * "Maka ianganlah kamu

mengadakan sehttu-selattu bagi Allah. " Maksudnya yaitu, janganlatt

kalian membuat berbagai kesamaan bagi Allah, dan janganlah kalian

membuat berbagai keserupaan bagi-Nya karena tidak ada yang sama

dan serupa dengan Allatt.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21866. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

ia berkata, "I*rfah JC{i utti"vr, keserupaan-keserupaan.'{ 
14

ata Terdapat dalam Luan Al 'Aror (entri: [l) dan disebutkan oleh Al Qutthubi
drllarr Al Janri' li At kmn Al Qar'an (10/144). Dinisbadon kepada Al A'sya
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21867. Muhammad bin Sa'd menceritakan ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlru

menceritakan kepadaku" ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, li;'i\ 76r5ir "Maka ianganlah kamu mengadakanr

sehttu-sehttu bagi Allah. " Maksudnya adalab menjadikan

berhala-berhala sebagai sesemb,han.

Ia berkata, "Maksudnya yaitu, janganlah kalian menjadikan

tuhan selain-Ku bersama-Ku, karena tidak ada tuhan selain-

Ku.'/15

21868. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazl.d

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, i$1c 61gi ai':':t3j
iiS4{3 q dnS b.iAi i 6i, ;7 "Dan mereka

menyembah selain Allah, sesuatu yang tidok dapat

memberikan rezeki kcpada mereka sedikit pttn doi totgit dot
bumi, dan tidak berhtasa (sedikit iua pun)," ia berkata,

"Berhala-berhala yang disembatr selain Allah ini tidak kuasa

memberi rez.eki, mudharat, dan manfaat bagi orang yang

menyembahny4 serta tidak bisa menghidupkan dan

membangkitkan.' / I 6 Mengenai fi rman AllalL l€'.ii itlj{$fi
"Maka janganlah kamu mengadakan sehtu-sehttu basl

Allah," ia berkata, "Karena sesungguhnya Allah Maha Esa,

tempat bergantung segala sesuatu, tidak melahirkan dan tidak

dilahirkaq serta tiada yang setara dengan-Nya'{17

Disebutlcan pula oleh Al Mawardi dalamA*NulcawaAl 'Uyut(3nV2,203).
1t5 Al Baghawi dudlam Ma'alim At-Tuzil Ql46S). Lihat lbnu AI Jauzi dalm ?.ad Al

Masir (41471).
t'6 lbnu Abi Hatim dalam taBirnya QmgD.
fr7 Ibnu Abi Hatim dalam ta$irq,a Qfnn) de As-StrytIhi drrgffifl Ad-Drn Al

Mantsu (51147).

ET



&"ahAn Naht

Firman-Ny4 'oih { 31; ):, '31 i,l, "seswtgguhnya Atlah

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Makzudnya adalatr,

wahai manusia, Allah kesalahan berbagai kesamaan dan

keserupaan yang kalian buat, serta hal-hal lain, sedangkan kalian tidak

mengetatrui kekelinrannya

Ahli bahasa be,rbeda petdapat mengenai lafazh (* yang

dibaca naslub (fathdt).

Ulama Bashrah b€rpetdapat bahwa ia dibaca nashab karena

sebagai badal fteterangan pengganti) untuk lafazh 6j2, dengan ani,

mereka tidak sanggup me,mberi rez,ela,baik sedikit uraupun banyak.

Sebagian ulama Kufah berpendapat bahwa Lafazh dibaca

nashob sebagai maful bih (objek penderita) dari latazcr- 6ir,
sebagaimana firman Auab O gff {31 @ C6{ #i( ,,4'ii
"Bukanlroh Kami menjadikan bumi (tempat) berhtmpul, orang-orang

hidup dan orang-orangmdi?" (Qs.Al Mursalaat l7\: a5'26)

Maksud lafazh 66 
"aarn 

yang menghimpun, dan objeknya

adalah $Vfgt "orong-orang hidup dan orang-orang mati." Sama

seperti fimran Allab (6i.-J@ ,:.i$q@;$"; ii-Ofrtil
@ ii, "Atant memberi makon pado lwri kclaparan (kcpada) anak

yatim yang oda hubungut kerabat, atau orang misdn yang sangat

fakir." (Qs.Al Balad [90]: l4-16)at8

Seandainya lafazl 6i, berdampingan dengan (i, maka

lafar.4n (* dapat dibaca rufadl, (kasrah) sebagai nudhaf (yang

disandarlon). Jadi, kira-kira meknanya adalalL ,i iC O\bj*! I
etji,J)t yang berarti, mereka tidak sanggrrp merczekikan sesuatu

dari langit kepada kaliao- Juga s€perti firman AllalL 'U'SC irr$t

'r' Ll161t Al Ltu1ort Al Vaibgya lbnu Athiyyah Ql4O9\ &a Al Bab Al Multith
karya Abu l{a15mn (6/565).

-
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13i "Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak

seimbang dengan buruanyang dibunuhnya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

@a@

Grvriii i' #, ii, 3+1'S (bt*iarir' ;'b
Sfbi5z#-S'g1rtfu fr,*,;69-

6#s';gt
"Nlah menhnt paurrupamaan dengan seofimg

htrtasalwyo yorrg diniliki yarJg finak dapat berthdak
terhadap ses:ap1tu pun dm seordrrg y61r.g(<61trribqi teZeki

yc,lrlgbaik dnri Koirli,lalu dia mmafl<ahlloln sebagim ilmi
rezeki ifnt secaro serrktnyi dmr, secara terang'termtgort,

anaknh m,qela itu sama? Segala puiihrrluyabagp Nlah
tetnpil<ebanyalcartm.qel<ttiadomengetaltui.'

(Qs. AnNaht [16] z 751

Talirwil firman Allah: Jt r,*i9 3r1'S(ktt*;SIi$J.?
S.';\ trl Z:t; $'q;-, fu ;, #-'ri3 (G 6r V ;iii
@ 6rXi-{'€JU @llah membuat perumpamtan dengan seorang

hambasahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindoh terhadap

sesuatu pun dan seotang yang Kart beri rezeki yang baih dari

Kami, lalu dia menathahkan sebagian dari rezeki itu secara

sembunyi dan secara terang-terangan, adakah tnereha itu sana?

Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereha tiada

nungetahai)
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Allah Ta'ala berfirman, "Allah membuat perumpamaan bagi

manusia, watrai manusiq tentang harrba-Nya yang kufir kepada-Nya

dan yang beriman kepada-Nya. Penunpamaan omng kafir adalah,

tidak ta t kepada AllalL tidak melakukan l6slaikan, dan tidak
menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, seperti budak yang

dimiliki dan tidak kuasa untuk membelanjakan sesuatu. Sedangkan

orang yang beriman kepada Allah berbuat taat kepada Allah dan

berinfak di jalan-Nya, seperti orang merdeka yang diberi harta oleh

Allah, lalu ia berinfak dalarn keadaan terang-terangan dan sembunyi-

sembunyi (maksudnya ketika diketahui orang lain dan ketika tidak
diketatrui orang lain)." <r{3-,9 "Adakoh merekn itu sama?"
adalah, apakah sama antara budak yang tidak memiliki dan tidak
kuasa terhadap apa pun itq dengan orang merdeka yang dikanrnia

Allah dengan rezeki yang baik lalu ia berinfak sebagaimana yang

digambarkan Allah? Demikian pula dengan orang kafir yang berbuat

maksiat kepada Allah dan melanggar perintah-Nya, tidak sama dengan

orang m$min yang berbuat taat kepada-Nya.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli talcwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21869. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, *(yft6igXt;;
,* ;!, 3ri "Allah membuat wrwrwnaon dengan

seorang hanbasahaya ymg dimiliki yang tidak dapat

bertindok terhadap sesuatu pntt," ia berkata, "Ini merupakan

perumpamaan yang dibuat Allah untuk orang kafir yang

diberi rezeki oleh Allah, tetapi ia mengguakannya untuk

berbnat baik dan taat k€pada Allall Allah ffifianb i,
(CE U'rgi 'Dan seorang yng Kmti beri rezeki lnng
baik doi l{stri'. Inilah orang muhin yang diberi Allah
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kekayaan, lalu ia menggunakannya lmhrk taat kepada Allall
bersyukur, dan menjalankan hak AllalL sehingga Altah

membalas reaik,r yang diberikan-Nya itu dengan rezeki yang

gbadi bagi si empunya di surga. Allah berfirman, gS#,Y
'i6 'Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan

sifatnyo? '(Qs. Huud [l]: 2a) Demi Allah, keduanya tidak

sama. 'o;'\4{ {JU J;h3:fr 'segala puii twrya bagi

Allah, tetapi kcianyal<an mereka tiada mengetahui'.'Are

21870. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatada[ tentang firman AllalL i* * ,1'-J CfrtG
"Hambasahsya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak

terhadap sesuatu pun," ia berkata, "Yaifu orang kafir yang

tidak berbuat taat kepada Allah dan tidak berinfak tmtuk

kebaikan." Tentang firman Allah, (3t3rU'rii35 n,
"Dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik doi Kami,"
ia berkata, "Yaitu orang mukmin yang mengaratrkan diri dan

kekayaannya untuk taat kepada Allah."{2o

21871. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayah4ya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah, 16' ii, hJ;{ $*tt*Sii'ifr 3. i "Attah membuat

perumparnaan dengan seorang lwnbasaluya yang dimiliki
yang tidak dopat bertindok terhadap sesuatu 1)tm"
Maksudnya adalah, orang kafir yang tidak bisa berinfak di

o" lbnu Abi Hatim dalam tafsimya QD292), Al Manardi drtrram ArNulca wa Al
'Uyun (3D04), Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Mosb (41472), dan As-Suyulhi dalam
Ad-Durr Al Mmtsw (5/150).

f20 Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya Qn2g2), Al Man'adi dalam An-Mtkot wa Al
'Uyun QD$a), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masb (ala72).
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jalan Allah. W.t fu;r,*''fi(GtSrUfiii Jt
"Dan seorang yang l(ami beri rezeH yang baik dari Kami'

laludiamenalkahlransebagiandarirezekiitusecara
sembunyi dan secara terang-terangan'" Maksudnya adalatr

orang mg1o,in Perumpamaan ini berkaitan dengan infak'421

Firman-Nya it 
"5 

"segala pttii lwnya bast Allah'"

Maksudnya adalalr, segala puji yang sempurna hanya bagi Allah'

bukan bagi berhata-berhala yang kalian sembah selain-Nyq wahai

manusia. Pujilah Allah semata' bukan yang lain'

Fir,an-Nya, 'rr;'\iJ'€jA $. "Tetapi kcbanyakan merepa

tiada mengetahui." Maksudnya adalatr, perkaranya tidak seperti yang

kalian lakukan, dan kebenarannya tidak seperti yang kalian katakan'

Tidaktah berhala-berhala itu mempunyai tangan dan kebaikan

sehingga pantas dipuji. Pujian itu hanya milik Allah' Tetapi orang-

orangkafiryangmenyemba}rrryatidakmengetatruihaltersebut.
Dengan kebodohan mereka, mereka meqiadikan berhala-berhala itu

sebagaisekutu bagi Alah datam pujian danpenyembahan'

Mujahid b€rkat4 "Allahmembuat penrmpamaan ini dan

penrmpam&ln sesudahnya tentang diri-Nya serta tuhan-ttrhan yang

disembatr selain-NYa"

ooo

@;*'rt"rib?3\-i3t,
4r lbid.
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"Dmr Nlah nemhnt (p"la) Deru,m1mwan: hn orcng blald
ymrg seor(mgbisu, fid& daWWuat sesufrtt W dfrrr dia

firrniadibeban atas @wngungr.yar l<e nrana saia dia disr.ir-luh

oleh penrrngungrrydif;lb diafinak dapu nerdatmsl<*r. sufrit
lrlbdil<m pun. Sarnal<ah otdng iar dnrym otffiJg yar.g

nwqru.nthbe'/z,lrcltl,r,adilon" dfrr. dinberodf, fu ili atas idlfrrr
yorrrghmrs,?" (Qs. An Nahl U6l:76)

Tatrwil firman -Allah : S'#1-\3a$3 ff., v:"df',1. ?t
J3icj4$ tgiU{"1*4i.Au;itW i3 r,-* iY 

"+1;@ *p ,te iy is ii.,lru ?v- @an Attah membuat lputal
perumpamaan: dua orang lelahi yang seorang bisu, tidak dapat

berbuat sesuatu pun dan dia meniadi beban atos penanggungnya, ke

mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat

mendatangkan suatu hebajikan pun. Samakah orang itu dengan

orang yang menyurah berbuat headilan, dan dia berada pulo di atas

jalan yang lurus?)

Ini merupakan penrmpamaan yang dibuat oleh Allah tentang

diri-Nya dan tuhan-tuhan yang disembah selain-Nya.

Allah berfirman, iY r5.{'H\T3frig' {t'ifr€it
,-* "Dan Altah membuat (pula)' perumpamaan: dua orang lelaki

yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pttn." Maksudnya

adalah berhala, karena ia tidak bisa mendengar dan berbicara sedikit

pun, karena ia terbuat dari kayu yang ditrkir, atau dari tembaga yang

dibuat, tidak bisa mendatangkan manfaat bagt yang menyembahnya,

dan tidak bisa menghindarkan mudharat darinya.

Maksud firman Allah, U;&|L'33 "Dan dia menjadi

beban atas perumggungnya, ' adalah, orang tersebut menjadi

tanggungan bagi saudara sepupunya, poro sekutunya, dan orang-orang

-

4l
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yang menjadi walinya. Begitu juga berhal4 menjadi tanggungan bagi

omng yang menyembatrnya. Ia perlu dibawa, diletakkaru dan dilayani

oleh penyembatrnya, seperti orang bisu yang tidak sanggup berbuat

apa pun, sehingga ia menjadi beban bagi sanak kerabatnya.

Maksud firman Allah, ih,iUl 
"i;- 

"Ke mana saia dia
disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu

kcbajikan Ftf,," adalah, kemanapun ia disuruh oleh yang

menanggunpya itu, maka ia tidak mendatangkan suatu kebaikan pun,

karena ia tidak patram dengan apa yang dikatakan kepadany4 serta

tidak bisa mengungkapkan keinginanya, karena ia tidak paham dan

tidak bisa dipahami. Begitu juga berhala itu, tidak memahami apa

yang dikatakan kepadanya sehingga tidak bisa mengikuti perintatr

orang yang menyuruhnya, dan tidak pula bisa berbicara unhrk

memerintatr dan melarang.

Maksud firman Allah, S:5V?t-6i rsi,4{t "samatrah

orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat kcadilan," adalah,

apakatr sama antara yang bisu, menjadi beban bagi penanggungny4

dan tidak mendatangkan kebaikan apa pun, dengan yang berbicara,

bisa memerintahkan, dan mengajak kepada kebenaran, yaitu Allatr
yang Matra Esa, Maha Perkasa, yang mengajak hamba-hamba-Nya

untuk mengesakan-Nya dan menaati-Nya? Tidaklah sama antara Allatl
dengan berhala.

Maksud firman AllalL # tW li ?3 "Dan dia berada

pula di atas jalan yong lwus? " adalalt selain memerintatrkan berbuat

adil, ia juga berada di jalan yang benar dalam ajakannya dan

perintahnya kepada keaditan itu, tidak menyimpang dari kebenaran.

Para ahli tal$ilil berbeda pendapat mengenai maksud

perumpamaan ini.
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Sebagian berpendapat sama dengan yang kami paparkan,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21872. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadatr, tentang firman Allah, ;j i*'$I'-1 "Tidak

dapat berbuat sesuatu pun," ia berkata, "Maksudnya adalatr

berhala" Tentang firman Altah,Jiii! ?t-$'i rsi4b
"Sarnakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat

kcadilan" ia berkata, "Allah memerintahkan berbuat

keadilan.'/22 Tentang firman Allah, *# tte ifi 3^3
"Dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? " ia berkata

(begtu juga Mujahid), "Perumpamlurn pertama juga dibuat

Allah tentang diri-Nya dan berhala.'/23

21873. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadakra ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tearang- firman Allah, U'^tii3 i, # cP ,I,-JC*\*(GEj, "S"ororg hambasahaya yang dimiliki yang tidok
daryt bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang
Kon i beri rezeki yang baik dari Kami." Serta, U:AM
'H\ "Duo orarlg tetaki yang seorang bisu." Juga firrran
Allah, dirJ! ?U- $ "Dengan orang yang menytruh

'2 Abdnrazzaq dalarn ta$irnya 8n7, dan Al Qurthubi Marn At Janti' li Ahkan

'" ilff;?#m,zdAt Masb (4t473)-dan Ibnu Karsir dalam taaimya (s/334).
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berbuat kcadilan." la berkata, "Semua ini merupakan

perumpamaan tentang Tuhan Yang Haq dan tuhan batil yang

disembatr di sisi-Nya."a2a

21874. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjai menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

semisalnya.a2s

21875. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir dari

Adh-Dhahtrak, tentang firman Allah, M >6 frfr €it
'H13fr "Dan Atlah membuat @tna) perumpam(Mn:

dua orang lelaki yang seorang bisu," ia berkata "Ini
merupakan perumprmaan yang dibuat 411u5.rr+20

Ahli talcwil lain berbeda pendapat batrwa kedua perumpamaan

itu untuk orang mukmin dan orang kafir. Ini adalah pendapat yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan kami telatr menyebutkan riwayat

darinya pada perumpamaan pertama tadi. Sedangkan perumpamaan

yang kedua dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21876. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaha ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

aiarr, rt rG i* r{{'AlGaA it-f.' {trifi €i'
U; it'J4 "Dan Altai membuat (pula) perumpamaan:

dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat

sesuatu pun dan dia meniadi beban atas penanggungnya, ke

la lbnuAbi Hatim dalam ta8imya QD293) dan Ibnu KaSir dalam ta$imya (81473).

'u lbid.6 lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41473) dan Ibnu Athiryah dalam Al
Muhorar Al Wajb QAl0).



f&Aih:Itr,a}rod

mtnto saja dia disrtuh oleh penonggugryta ifiL-.- l,arfaz;fi

H\ artinya adatah' yang menjadi - beban bag
penanggmgn),a yang kafir. hfaztr ,$f\!?riij -mngot

or@rg Wg menywtrt berbuat keadilaq" mak$ldnya "daleh
orang mukmin. Penmpamaan ini berkaitan dengu amal.aT

21877. Al Hasan bin Shabah AJBg,n{tr menceritakan kcpada kami,

ia berkafia: Yahya bin Isheq As-Sailahini meoceritakan

kepada kami, ia berkata: Ilammad menceritakm k@a kami

dari Abdutlah bin Utsman bin Khutsaim, dari Ibrahim, dari

lcimah, dari Ya'labinUmmaryalL dari Ibnu Abbas, tentang

fitmm AllalL $= t;; jA ':fi ;.; -Altot rumbua
prwtryna@ dengot seorang hmtbasahayn Wrg &niliH,"
ia b€d@f,4 *Tunm berkenaan de,ngan seormg laki-laki

Quraisy dengan budaknya" Ten_tang firman AlIalL #.t{;
# if t$'.1'HT3t3 'Pentmponru: tu or*rg
lelaki Wrg seor@tg bisq tidak dapt berbuat setu.pnnl"
Hingga firman Allab ,1*99lt'i3 ub, dia berada
pula di atas jalm Wrg ltrus?" ia berkata, a)ialah Utsman

bin Atran- Dan, orang bisu yang fs mana saia dia disunrh

oleh p€Danggungn)ra tidak dapat menddmgkm suatu

kebaj;kan puq adalah budak Utsman bin Affin. Utsman
membiayai hidryryra dan menanggungnyra, tetryi (budak

t€rsebut) membenci Islm, menolaknya, sta mehang
Utsman berinfak dm berbum kebaikan- Oleh kil€oa itu,
trnmlah ayat ini berkenaan de'rrgen keduanya#

@ Ary-S5ranhi Alil,nn Fart il Oe (3/lS3) dm As-Suyrnhi ibkll. Ad.Dur Al
ldoas(5ll5l).s Al Ivlaumdi &hn Arbltthd wa AI 'U1tut (}DU\ Ihu Al J&i &h Zad At
W(41473), dmthuAfriyy& Anm'il mnwroAt VqbQt4lO\
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Kami memilih pendapat yang kami paparkan tadi mengenai

perumpamaan pertam4 karena Allah membuat penrmpamaan tentang

orang kafir dengan seorang hambasatraya yang telatr dijelaskan sifat-

sifatnya, serta membuat perumpamaan tentang orang mukmin dengan

orang yang dikaruniai rezeki yang baik, lalu ia menginfakkannya

seqra terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Jadi, tidak mungkin

perumpamaan ini tentang Allah, karena Allah membuat penrmpamaan

orang kafir yang tidak sanggup berbuat sesuatu dan tidak dikaruniai

rezeki yang baik, serta perumpamaan tentang orang mukmin yang

diberi taufik oleh Allatr gnttrk berbuat taat, dan diberi-Nya petunjuk

untuk melakukan apa yang diridhai-Nya Jadi, kanuria dan kemuratran

Allah tidak bisa diumpakan dengan orang yang dikanuria rezeki yang

baik. sedangkan perumpamaan kedu4 adalah perumpamaan dari

Allah berupa orang bisu yang tidak sanggup berbuat apa pun. Tidak

diragukan lagi bahwa di antara orang-orang kafir ittr terdapat orang

yang memiliki banyak harta" dan terkadang mendatangkan mudharat

yang besar karena kerusakan dirinya.

Oleh karena itu, tidak tepat jilca dipahami batrwa orang yang

tidak sanggUp berbuat sesuntu itu, sebagaimana diumpakan oleh

Allah, adatatr orang kafir yang mampu melakukan banyak hal. Jika

demikian, maka makna yang paling tepat trntuknya adalah sesuatu

yang tidak bisa berbuat apa pun. Allah mengumpamakan berhala yang

tidak sanggUp berbuat apa pun dengan orang bisu yang menjadi beban

bagi penanggungnyq serta tidak marnpu berbuat apa pun,

sebagaimana di ganrbarkan Allah.

ooo

i i, #fr { st$3i 3Att""i,5$3 eESt* a;

@ 3-+r e{,;L it'ifi 6f,fA
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oDanlcepnryam Nlf,hlah segalf, dpa yorrlg tersembunyi di
langit ihrr di bumil Tidak adalah ln@itn kimwt itu
nelahiluln seputi sel<eiap mata ortnttlabih cepat (l.agi).

Sesnnggzhny a dJllah MaIw l(uasa d.as segald sesuatu.'
(Qs. An.Nahl [16]: 77)

Takrril firman Allah: :fq{gi 5Y'r\;;.1i3 o-:ri5tfi;t;
@ 3-+r ,t;t P &ffi 4)y'{;i i 5 ;1, & to"" kepanyaan
Allahlah segala apa yang tersembunyi di lorrgit dan di btoni Tidak
adalah kejadian kiamot itu, melainkan seperti sekejop mata atau
lebih cepat ttastl. Sesungguhnya Alloh Maha Kuasa atas segala

sesuatu)

Maksud ayat ini adalab watrai manusia, milik Allatr jua apa-apa

yang tidak tampak dari pandangan kalian di langit dan di bumi, bukan

tutran-tulmn yang kalian sembah di sisi-Nya itu, dan bulon milik segala

sesuatu selain-Nya. Tidak ada satu ptm yang memilikinya selain

Allah. A {StAAi 5U;'Tidak adolah kcjadian kiamat itu,
melainkon seperti sekejap mata'. Perkara Kiamat, yang semua maktrluk
dibangki&an untuk dihisab pada Hari ittr, adalah seperti sekejap mat4
karena proses kejadiannya hanya dengan perkataan "Jadilah", lalu
jadilah ia Penalorilan ini dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21878. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada lcami, ia
berkata: Muhammad bin Tsrn menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allall 5 # e.f Jt
227( z) ,,5.A js "Melainkan seperti sekejap ,nota dtou lebih cepat

Qagt)," ia berkata, "Kiamat terjadi dalam sekejap mata, atau

lebih cepat lagi)#

fD Abdunazzaq dalm ta&iqra Qn7, dan Ibnu Abi Ilatim dalm a&imya
QrDe4).

-
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21879. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Auah, {;1';5;A {JtAAi 3;1% "ridak adatah

lrejadian kiamat itu, melainkan seperti sekeiap mata atau

lebih cepat (lagt)," ia berkata, *Maksudnya adalatr, Allah

berfirman, 'Jadilah', lalu Kiamat terjadi seperti sekejap mata,

atau lebih cepat lagi.'/3o

Firman-Ny^, 3F #;P &|ifr $t"sesungguhnya Atlah

Maha Kuasa atas segala sesuatu." Maksudnya adalalu Allah Matra

Kuasa trntuk menjadikan Kiamat lebih cepat dari sekejap mata, dan

Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Allah tidak terhalang untuk

melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya.

ooo

#'v.' q" a#{'&,6 rfi, q F;A{ifi
@ar#'{&t';+'ltt:itst;#

"Dan y'Jlah mmgehnrlunl<firru dnri parttt ibr.t,nru ilalarn
kcadfrar. finak mmgetalwi sentatu W, dar. Dia metrtqi

l@w pendengaran, penglih.atan dfrrrlwti, dgar l<*truu

berqulan ' (Qs. An Nahl [16]: 78)

rakwit firm,ln |!lah: 6.;fi{'&fA rfi:i{:t1';$
@ a;#'l.Jd1'";ri5 #li;'4 F'vr$io"" Auah

mcngelutrfutt hanu dari perut ibwttu dolarn lceadaan tdak

'n lbid"

i
I
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mengetahui sesaota pun, don Dia memberi horttu pendengaran,

penglihotan dan hafr, ogor hamil bersyuknr)

Maksud ayat ini adalah, Allah mengajari kalian apa yang

sebelumnya tidak kalian ketahui, yaitu sesudah Allatr mengeluarkan

dari perut ibu kalian tanpa memahami dan mengetahui apa pun. Allah
mengaruniakan kepada kalian al€l rmtuk mematrami dan

membedakan antara yang baik dengan yang bunrk. Allah membuka

mata kalian untuk melihat apa yang tidak kalian lihat sebelumnya, dan

memberi kalian lslinga untuk mendengar suara-suara sehingga

sebagian dari kalian memahami perbincangan kaliaq serta memberi
kalian mata untuk melihat berbagai sosok sehingga kalian dapat saling
mengenal dan membedakan. ','4\il3 maksudnya adalah hati yang

kalian gunakan untuk mengenal segala sesuatq merekamnya, dan

memikirkannya" sehingga kalian memahaminya.

Lata^ <tiQs'db "Agar kamu bergruhr," maksudnya
adalalL Kami berbuat demikian pada kalian, maka bersyukurlah kalian

kepada Allah atas hal-hal yang dikanrniakan-Nya kepada kaliaq
bukan bersyukur kepada tuhan-tuhan dan tandingan-tandingan itu.
Jangan kalian menjadikan sekuttr-sekutu bagi Alah dalarn bersyukur,
karena AUah tidak memiliki sekutu dalam 6slimpahkan nikmat-
nikmat-Nya kepada kalian.

Firnan-Nya, q /,#{'Fr6 rfi U FAffS "Dan

Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kcadaan tidak
mengetahui sesuatu 1)tm" Sampai di sini kalimat telah sempurna,

setelah itu diawali kalimat banr, lalu dikatakan, *dan Allah memberi
kalian pendengaran, penglihatan, dan hati." Kami berpendapat

demikian kmena Allah telah menjadikan ibadah, pendengaran,

penglihatan, dan hati, sebelum Allah mengeluarkan mereka dari penrt

ibu mereka, tetapi Allah memberi mereka ilmu dan akal setelah

mengelualon mereka dari perut ibu mereka

I
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t'yrl S fi<;-Y tz)i ; -2 *9. fii Jt-u; ii
@ 6;;i+i*5,*se

"Tidnl,Joahnr'r:elanwntpel:hatil<anh,mmg-hmngyarrg
ilhrrudalil<m trt@g ili mgl<asabebas. Tidak aila yang

menolrrrruryo sdain druripada Nlah. Sesunguhny o pada
yorrrgilellr.ildfr .iatbenm.benfr rterdapttando.tonda
(l<efu sorranT ru/llrrit)bagiorangtoz:a'rrgyangbqiman.'

(Qs. An,Nahl [L6l:791

Talrwit firman Ntah: Siai ; a,|f,l --:hi $V;- 5
<,i2i-,,f-,*S ayt e t't'1ii $iii*s-v grta***- nureka

memperhatikan burung-burung yang dimudahhan terbang di
angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah.
Sesangguhnya poda yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda [kebesaran TahanJ bagi otangarang yang berimm)

Allah berfirman kepada orang-orang musyrik itu, "Tidakkah
kalian memperhatikan" wahai orang-orang yang menyekutukan Allah,
bunrng-burung yang dimudatrkan terbang di udara, yaitu ruang antara

langrt dan hmi." Sebagaimana perkataan Ibrahim bin Imran Al
Anshari berikut ini:

"Sutgtrt g@tas rajawali di udqa mengejo.

Begin Wrymg dikejo (srigala) di doat nunghfirdo.'t3l

'3r Disebrlkan oleh Abu LJbaidah dalam Maju Al Qt'tt (ll34g\dan diriwayatkan
oclh Al Bagbdadi drlfr Al lhbanoh karya Qais bin Hajar. Ia menisbatlcannya

L.:j", i'r\r ds!,q? rt A! #lr:t* q,6t,F-:
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Maksud lafazh ".;s[t'*t7 
adalah udara.':;$fi<nv "Tidak

ada yang menalunnya selain daripada Allah," Dia mengatakan:

Bwung-burung terbang di udara karena Allah dan kemudatran yang

diberikan-Nya kepadanya Seandainya Allah mengambil kemampuan

terbang yang telatr diberikan-Ny4 maka ia tidak bisa naik lagi.

Finnan Allah, <ri.i.rrt,/f ,*t o.il "sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kcbesaran

Tuhan) bagi orang-orang yang beriman, " Dia mengatakan: Di dalam

kemudahan yang diberikan Allatr kepada burung trntuk terbang di
udar4 terdapat tanda-tanda bahwa tiada hrhan selain Allah yang Maha

Esa tanpa ada sekutu bagi-Nya, dan berhala-berhala itu tidak punya

andil sedikit pun terhadap uluhiyyah.

Maksud latazh <rj4i- 4rd- adalah kaum yang mengakui

keberadaan apa yang dilihat oleh mata mereka dan dirasakan oleh

indramereka.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahlitaloilil,
dan yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut:

21880. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, ;Z)i * e,?ti3
"Yang dimudahkan terbang di angkasa bebas," ia berkata,

"Maksudnya adalalL di udara."a32

oae

kepada Sibawaih di tempat ini, dan kepada Nu'man bin Basyir Al Anshari di
tempat lain.

n32 lbnu Abi Hatim dalam taftirnya (7D294) dan As-suyuthi dalan Ad-Durr Al
Mantnr(51153).

-€l
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$. S.ii,L e K'Fr{sz 43 U Fi'$;t'i3
cr6\ AI; 6 "tbr6't rii 

"W ii\i:; {:'
@*r JYu*t6sr63

" D an /Jldh meni adit<an b ashnu rumah' rumalwrru seb agai

tnmpat tinsgat dm Dia rnmiadilran bagi l<f,rnl turtah.
,*rrrrh (lig,rrrah.t c*ah) dati kulit bhratang ternak yang

t<anw flitrctsd ringan (rnattbawa)rrya di waku l<nnu

b er1 alan dut w aku l<f,ntu b emutkfun df,r. (dii adikcn, Ny a

puw dnribulu ibrta, buh unta dnr.bulul<anbing, alat'- 
atnt rumah tfiWgd dm pethicsar. (ym'l1l<flittu pdl.ai)

sarrqai waktu (tertenu)." (Qs. An'Nah[ [16]: 80)

Talrwil firman Allah: iK|bt{K; ptl.U €3',#5;V
6,6;y, 61,..1-* 

{g;tt 
iii'6=3 ii \a}is t}. ;i*i 34

@*rSy:9,;66SAy @an Auah meniadikan basimu rumah-

,ii-h*u sebagai tempat tinggal dan Dia meniadikan bagi kamu

rumah-rumah ftemah-hemahJ dari kulit binatang ternak yang

kamu merasa ringan [membawa]nya di waktu kamu berialan dan

waktu kamu bermukim dan [diiadikan-Nya pulal dari bulu domba,

bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rutnah tangga dan perhiasan

lyang kamu pakaiJ sampai waktu [tertentuJ)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman, {S';;'aV
'Dan Allah meniadilan bagimu', wahai mgfrl.usia -rL:.ji.?i1'Rumah-
rumahmu,, yang terbuat dari battr dan bata, (K1, 'sebagai tempat

tinggal,, yang kalian diami selama kalian bermukim di negeri kalian.

q. 4i.ii t n K '#.t, 'Dan Dia meniadipan bagi pamu rumah-

imah flremah-trcmahJ dari htlit binotang ternak', sehingga kalian
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bisa membawmya dan memindahkannya dengan ringan pada waktu

kalian berada d-lam perjilanan dan saat kalian menetap di negeri serta

kota karian. 6qGV6-r3V655 6$. 'Dti butu domba, butu

unta dan bulu kanbing ala<lat rwnah tangga dan perhiasan fyang
kamupakaiJ'.

Penakrpilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
adapun yang berpendryat de,mikian adalah:

21881. Muhammad bin Amr meirceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadab ia bertata: Al tlasan menceritakan kepada kami, ia

be*ata: Waaqa'menceritakan kepada l€mi, Al Mutsanna

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq mengabarkan

k€padakami, iabertata: AMullah menceritakan kepada kami

dari Wraqa', sehrnrbnya dari Ibnu Abi Najilu dari Mujahid,

teNilang firman Allab {<; H; t6i "Rumah-rumahmu

sebagai tempat tingal," ia berkata, "Kalian tinggal di

dalamn5ra'433

21882. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

k4adaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang riwayat yang

sama-4r

I,afrzh i6}f -,*ryuho b€Nmk jamak dat.. lafazh'rt yang

berarti rambut l-afrr $a artinya sehelai rambut. Sedangkan lafaztl

Ldf artinya perabotan rumah tangga I-afa^tersebut tidak memiliki

b€Nfirk tngg{ s4crti t*fez,l-'1Ei yang artinya barang-barang.

*t Mulahid ddm ta8frrta (t"t 423) dm lbrnu Al lauzi dzlui Zad Al Masir
@t47qqnmi*m:ra* bid.
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Tetapi, dituturkan dari seorang ahli nahwu bahwa bentuk tunggalnya

adalah iftf, o.-,- alcu tidak menemukan seorang pakar bahasa yang

berpendapat demikian.

Salah sahr datil bahwa lafazh Ldf artinya barang-barang,

adalah syair berikut ini:

c,C!r ,1,y1 iut;-!,:fu' :rLGl

"Kcu marah oleh para wanita dalan sekedup saat para lelaki iu
pergr dengan membawa perabot yang elok "li5

Menunrtku, akar makna lafa^ Ldf adalah terkumpulnya

sebagian barang dengan sebagian lairurya hingga menjadi banyak,

,.p"r,i rarrbut iebal yang dalam batrasa Arab disebut tili ]tlr.
Lata76 I,ti p Lf artinya ranrbut fulan itu lebat dan tebal.a36

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21883. Muhacrmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman

Alah, 66 "Alat-alat rumah tangga.- Maksudnya adalah,

harta benda.a37

t" Bait ini milik Muhammad bin Numair Ae-Tsaqaft" sebagaimana disebutkan oleh

Abu Ubaidah dalam Maju Al Qr'm(1R49).
Dia termasuk kelompok )rang lari dari Hajjaj bin Yusu(, dan ia memuji Tainab

binti Yusuf, saudari Hajiaj.
Bait ini disebutkan dalam Zrsan Al 'Arab lortri: ab), Al Qurthubi dalarr-Al Joni'
ti Ahkon Al Qtr'm (10/153), dan Ibnu Athiyfh dalam Al Muhorar Al llajiz
Qt4t2).t'6 Lihat Ibnu Al I auzi dalam Zad Al Mas ir (41 47 7).

'3' Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya Qfng, dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhorr
Alwajiz(314r2).
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21884. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim mencerithkan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan
kepadakr.r" ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq mengabarkan

kepada kami, ia berkata: AMullah menceritakan kepada kami
dari Waraqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang

firman Allatr, 6A "Alat-alat rumah tanggq" ia berkaq
"Maksudnya adalah, barang-barant.;/38

21885. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: I{aiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

semisalnya.a3e

21886. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman Allah,({f "Alat-alat rumah tangga," ia
berkata, "Maksudnya adalah, harta benda'#

21887. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatr
bin Harb Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin
Ishaq, dari Humaid bin Abdurratrman, tentang firman Allah,
6d "Alat-alat rumah tangga," ia berkata, "Maksudnya
adalatr, pakaian.'#l

t" Mu.lahid dalam ta8irnya (hal. 423), Ibnu Al Jauzi dalam ?ad Al Masir (4t477),

._- dan lbnu Athiyyah &lan Al Muhuru Al Wqiz Ql4l2).,re lbid
ru Abdunazzaq dalam taftimya QRTs),Ibnu Athigratr dalam Al Muhoro Al
. . Wajiz (31412), dan Ibnu Katsir dalam taGirnya (81337).*' Lihat lbnu Katsir dalam afsimya (t1337).
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Firman-Nya" W S1lii " Dan perhiasan (yang kamu pakat)

sampai wabu (tertentu)." Maksudnya adalalt Allah menjadikan

semua itu rurtuk mereka hingga batas waktq yaitu sampai mereka

mati, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21888. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayablar menceritakan kepadahr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrlu menceritakan

kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, y$yK;i "Dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai

wawu (tertentu)," ia berkata, 'Mereka memanfaatkannya

hingga waktu tertentu.'#2

21889. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Hudzaifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, W {Ll1{2 "Dan perhiasan (yang

lamu pakai) sampai waHu (tertentu)," ia berkata,

"Maksudnya adalah hingga mati.'#3

2l8g1. Ibnu AMil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsgr menceritakan kepada l52mi dari Qatadah, tentang firman

Allab ge $L6t " Don perhiasan (yang kamu pakai) sampai

wafuu (tertentu)." Maksudnya adalah hingga batas waktu

tertentu.4

ooc

t' Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya Qfngr.*, Ib;; Abi Hatim dalam ta&irnya-Qf2294,2295) dnlb,nu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (41477).* eUarrrazzaq-d"t m ta&imya QD75) dan As-Suyrthi dolamAd-Durr Al Mottsur

(5/ls4).
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\u,;i'i Kj<, iit flLt, {J J:*r'b
K#irF'At'Hhf'#ffi6U

, / ;.yi &A'P4fi1 : r, ii A:K iAfnDur Nlah nenjadil<m fuEfui tenpd bnn$rg itmi apa
yorrJg telahAw ciptal<m, dmAu iadil<onfughuu ten$,
tsnry tingal di gutuffig.gwuff.g, dm Au iailikrar. baghnu
paldmyuJgmemelilwmw dmi pws dmryl<dnr @t

be^si) yang menwliltaral(mw dalffrJ foparym" Denikiartah
N/rrh merryempurnal<m nilcma.Ny d ofrttsnnt dgar l<nnu
bqsqah diri (kefudn Nyc)." (Qs. An Nahl t16]: 81)

_ Takwit lirman Alah: K'JA:r:f,!L Srtr3 JGIi,l3:*4iK.r;g>-,';ii'p$gg:$tra,uErl$;ii
@ 5;$ &$'?21'4';r-AfK @an Auah menjadikan
bagimu tempat bernaang dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia
jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia
jadikan bagimu pakaian yang memeliharana dori panas dan
pokaian lbaiu besiJ yang memelihara kanu dolam peperangan.
Demikianlah Allah mcnyempurnakan nihrut-Nya atasmu agar
kamu berserah diri [kepada-NyaJ)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, ,'Di antara

nikmat Allah kepada kalian, wahai manusi4 adalah aijaa*annya
unhrk kalian pohon-pohon dan selainnya yang diciptakan-Nya sebagai
naungan untuk berteduh dari terik panas."

Lafazh >t{} menrpakan belfirk jamak dad j9.
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Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

2l8gl. Ibnu Huuraid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hakam

bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Qatadalu tentang firman

Allah, i,!b 3Lt34 "Tr^pot bernaung dari apa yang telah

Dia ciptakan," ia berkata, "Maksudnya adalah, pohon.'#s

21892. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada ka6i, Sa'id menceritakan kepada ka6i

dari Qatadah, tentang firnan Allah, flLq {J #fnl3
$l "Don Allah meniadikan bagimu tempat b'ernaung dari

crya yang teloh Dia ciPalran," ia berkata, *Dari pohon dan

selairurya.'#5

Firrnan-Nyu, (LU )(4i'iKjfir "Dan Dia iadikan
bagimu tempat-tempat tinggal di gunung'gunung-" Maksudnya

adal+lL Allah menjadikan untuk kalian gunung-gunung rurtuk kalian

tinggali. Latazh {Umerupakan bentuk jarnak dari lt, dan yang

berpendapat demikian adalah:

21893. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada karri, sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, JHi'i K jG)
tdt "Dan Diaiadikan bagimu tempat'tempat tinggal di

gunung-gunttn&" ia berkata, "Goa-goa di grrnung yang bisa

ditinggali.'#7

{5 Ibou Abi Harim da16 ta&imya Qmgr, Al Maurudi 6p1lgfu A*Nuhd wa Al
'tlry, (3nO5), da lbnu Al lata dalnT.ad Al Masb (41477)'

# Ibid.
{7 Lfrr Al lt[aumrdi daln A*Nuhat wa Al'UWr QnM).
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FirmmNya, 'Ai'?i'rt y'# ffi "Dan Dia jaditran
bagbru pkaimyury nwnelihuontt doi pous. " Maksudnya adalah,

terdapd pakaim dei kEas, kain l€r4 dan wol, sebagaimana
dijelaskm datm riwayat-riwayat berikrtr ini:

21894- BiElr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
reitakm kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dai Qmdah, t€otang firman Allalt 'eli|'";*'# tr,';A "Mr Diojadkor ba{aratpk;iarr y""s i"^elihuamu
fui 1mus, " bahwa Daksrdnya ".lalatr dari kapas, kain len4
dmwol4

21895. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kemi, ia berkata: Ibnu
Tsn meaceritakan kepada kami dfii Ma'mar, dari Qatadalr,
tcohg frmm Alleh,'#fr'p4lg 'J.y "Pakaian yang
ttptttclilwomt dui pras," ia berkata, "Kapas dan kain
lelrg-#

FirmmNya, 'Hi6 K.rlJ-yt "Dan pakaian (baju besi)
yang numelihua kfrru dalon peperarg@L" Maksudnya adalah, baju
zirah yaog bisa melindrmgi kalian datam perang.

I ^Wt ',tk artinya perang. Uafnanya adalab pakaian ini
melindungi kalim dni p€rang agil tidak tertembus senjata,

sebagaimma dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21896. Bisyr menoeritakan kepada lcami, ia berkata: Yazid
meoceritakan k€pada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dei Qatad-h, t€ntang frmm Allah, l/z-:i16 K-$ jrrt
"M, pkda, (fuju besi) yorg rumclihoa kanu dalmt

6 .Atdr.rrq drh Gitrta W|SL lh-Ilaj& itulffi Fdh Al Boi (t8t6),
Ae.SYt rfti &h AIDD lI Llots (5/155I Asy-syarkmi dalam Fdh Al
Qe 8n !6D, dr ALAhEi dlIn tuh AI Aa'ori (l4n0r.0 lbid.
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peperang@l" ia berkata, "Maksudnya adalah pakaian dari

besi.'{50

21897. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Tsru me,nceritakan kepada kqri 4ari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman Allah, H\ K4 J.yt "Dan pakaian

(baju besi) lwrg memelihara kamu dolam peperangan," ia

berkata, *ldaksrdnya adalah baju besi.'{sl

Firman-Nya, -zi* eU 'H; q 1i A:K
"DemiHanlah Allah metqpmryrnakan nibnat-Nya atasmu agar kamu

berserah diri (kcpado-Ny). " Maksudnya adalatr, sebagaimana Tuhan

kalian menganugerahi kalian benda-benda 
-yang 

telah disebutkan

Allah dalam ayat-ayat ini- sebagai nikmat bagi kalian. Allah juga

menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian, agar kalian berserah

diri, tunduk kepada Allah dengan berbuat taat untuk mengesakan-Nya,

serta memurnikan ibadah hanya untuk-Nya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacanya '&"
dengan hnruf ,a' drbacafathah.asz

21898. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdunahman bin Abu

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Mubarak menceritakan kepada kami dari Hanzhalah, dari

Syahr bin Hausyab, ia berkata: Ibnu Abbas membacanya

nso Abdurrazzaq dalm asir4ra Qn7 r.
1st lbid
a52 Mayoritas dama qira'd membacanya ;tt ll-1, sedangkan Ibnu Abbas

membacanya ili:r.
Lihat Al Muh.srt Al Yajizbrya Ibnu Athilryatr Ql4l3) dan Ma'ani Al Qw'an
kar,,a Al Farn(2lll2).

'-. ti. .
arj.J-J
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b:t:&t 'n?A. U berkata, ..Maksudnya adalah, agar kalian
selamat dari luka-luk u;t453

21899. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Qasim bin Salam menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

Abbad bin Awwam menceritakan kepada kami dari
Hanzhalah As-Sadusi, dari Syatr bin Hausyab, dari Ibnu
Abbas, ia membacanyu ts'dLS i3Gi. fr{uf."a"ya adalatr, agar

kalian selamat dari luka-luka.

Ahmad bin Yusuf berkata: Abu Ubaid berkat4 "Maksudnya
addah bacaan dengan huruf ,a' danlam dibacafathah.'Asa

Jadi, taloril kalam ini menurut qira'at Ibnu Abbas adalah,

demikianlah, Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian
berupa pakaian yang melindungi tubuh kalian dalam perang, agar

kalian selamat dari luka-luka akibat senjata dalam perang tersebut.

Menurutku, qira'at yang berrar, dan tidak boleh qira'at
selainnya, adalah qira'at 6#'eUi yang terbentuk dari lafaztr

1'LL berdasarkan kesepakatan para ulama qira'at berbagai negeri.

Sementara ifu, orang mungkin bertanya, "Apa alasan Allatt
hanya menyebut pakaian untuk melindungi kalian dari pils,
sedangkan pakaian itu melindungr dari panas dan dingin?" Atau, "Apa
alasan Allah berfirman, 6U )qi 'i K lyG.: 'Dan Dia
jadilan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung', tanpa

menyebutkan rumah yang dibuat di dataran rendatr?"

Jawabnya yaitu: Ada perbedaan pendapat mengenai sebab

turunnya ayat ini, maka l<ami akan menyebutkannya, kemudian

menunjnkkan p€tdapat yang paling mendekati kebenaran.

ts lbnu Abi llatim dalm ta8irnya Omgr,Ibnu Al Jauzi dalu Zad Al Masir
(4147 t), dan Al Fura dalam Ma' oi Al Qu' a (U I l2).ls lbid.
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Diriwayatkan dari Atha Al Ktnrasani tentang hal tersebut

sebagai berikut:

21900. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Katsir

menceritakan kepada kami dari Utsman bin Atha', dari

ayahnya, ia berkata: Al Qur'an itu diturunkan sesuai batas

pengetahuan mereka. Tidakkah kamu perhatikan firman

Allah, -JHi'i Kja$ i.!b 3L q {J'#'fi3(:.L1 "Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung

dari apa yang telah Dia ciptakon, dan Dia iadikan bagimu

tempat-tempat tinggal di gunung-gunung." Padahal, tempat

tinggal yang dibuat Allah untuk mereka di dataran rendah itu

lebih besar dan lebih banyak. Tetapi itu karena mereka adalah

orang-orang yang tinggal di pegunungan. Tidakkah kamu

perhatikan firman Allah, 61q6v 6r6V QL:A A
;p$ytt-7t "Dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu

' unta don bulu lrambing, alat-alat rumah tangga dan

perhiasan (yang lamu paka, sampai wabu (tertentu)'"

Padahal, pakaian yang dijadikan Allah untuk mereka dari

selain bahan-bahan tersebut, lebih besar dan lebih banyak'

Tetapi ittr karena mereka adalah orang-orang yang memakai

pakaian dari bulu domba dan bulu unta. Tidakkah kamu

perhatikan firman Allah, i.:rW )q u, tr$i'cTi:i "Dan

Allah (iu4a) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit'"

(Qs. An-Nuur lzal: a! Mereka kagrrm akan hal itu, padatral

salju yang ditun[rkan Allah lebih besar dan lebih banyak. Itu

karena mereka tidak mengenalnya. Tidakkah kamu

perhatikan firman Allah, 'ifi'ffi',jr.'- "Pakaian yang

memeliharamu dari Panas. " Padahal pakaian yang
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memelihara dari dingin itu lebih banyak. Itu karena mereka

adalatr orang-orang yang hidup di iklim panas."455

Jadi, sebab Allah menyebut pakaian hanya untuk fungsi

menjaga pils, bukan menjaga dingln, adalah karena para mitra
bicara itu merupakan orang-orang yang hidup di iklim panas. Oleh
sebab itu, Allah menyebut nikmat-Nya kepada mereka berupa pakaian

yang melindungi mereka dari hal buruk yang mereka kenal, bukan
sesuatu yang tidak mereka ketahui batas kebunrkannya. Demikian
pula yang berlaku pada penjelasan-penjelasan yang lain.

Ahli talo^ril lain berpendapat batrwa Allah menyebut fungsi

tersebut secara khusus karena ctrkup disebutkan salah satunya, tanpa

harus menyebut yang lain, karena mitra bicara pasti mengetatrui

maknanya, dan pakaian yang melindungi dari panas pasti juga

melindnngi dari dingin. Menurut kelompok ini, hal tersebut ada dan

bertaku dalam bahasa Arab. Mereka berdalil dengan syair berikut ini:

€"8- vil +, L-J ...tgLr'*'J; t>! g.,':l vj
"Aht tak tahu saat menghadaplcan wajah kcpada kcbaikan

mana dari kcduanyo yang menghanpirifo12 "1s6

Penyair ini berkata: Mana dari kcduotya Maksudnya adalah

kebaikan dan kejahatan. Ia hanya menyebut kebaikan karena apabila

seseorang menginginkan kebaikaq maka ia pasti menghindari

kejatntan.

t5' lbnu Al Jauzi dalem zad Al Masir (4t47t),Ibnu Athiyyah dzlam Al lfiitmar Al
Wajiz (31412), dan Ibnu Kasir dalam taftim1,a (Mt3t, 339).

456 Terdapat dabn Lisut At 'Arab (entri: tli) dan milik Mutsaqqab Al AMi.
Disebutkan pula oleh Al Farra dalam Ma'uti Al Qu^or @lll2),Ibnu Athiy;ratr
dalam Al Muhmo Al Wajiz Ql4l3), dan Al Qnthubi diler,n Al Janri' li Alrkon
Al Qu'or(10/160).
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Pendapat yang paling mendekati kebenaran adatah yang

mengatakan bahwa masyarakat Arab waktu itu diajak bicara oleh Al

Qur'an sesuai kadar pengetatruan mereka, meskiptrn penyebutan salatr

satu aspek itu mengindikasikan hal-hal yang tidak disebutkan bagi

seseorang yang telatr memahami dua aspek yang disebutkan dan yang

tidak, karena hrjuan Allah menyebutkannya adalah menghitung nikmat-

nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada orang-orang yang menjadi

objek pembicaraan dalam stgah ini, bukan yang lain. Oleh karena itu,

Allah menyebutkan berbagai limpatran karunia-Nya kepada mereka.

@@@

'i ii ca-6i,;G) u ig &69 fri' ug

@ <,iy<:wiuvvi+J.
"Jikn mrliel<a tctop bqpaling, mal& se$0?rggul*ya

l,cwajihanyfirgdibebari<matrs'nw(tvtuhantnad)
ll,rrayyalah mrrrryunpolil.vrrn (atnanat Nlah) dengan termtg'

Mqelcanrengetalw,inil<tnatNlah,l<erntdiartnsela
mefl ghryl<f,rirryadf,rrl<cbarryal<anmqelcaddalaharurJg'

otclrrgyarJglrof:,r," (Qs. An'Nahl [16]: 82'83)

Takwil firman Allah: 'bjr;- @ a;f $ 3$Gf'$i ug

@ <,ii:^;fiLyq;4-f ;iAJ)--Qika mereka tetap

berpaling, naha sesungguhnya kewaiiban yang dibebankan atasmu

[MaharuntdJ hanyalah menyampaihan [amanat AllahJ dengan

terang. Mereha mengetahui nihmat Allah, kemudian mereha

nungingkarinya dan kebanyakan mereha adalah ofang4rrang yang

kafa)
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Maksud firman tersebut adalah, Allah berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, "Jika orang-orang musyrik itu berpaling, watrai

Muhammad, dari kebenaran yang dirisalatrkan kepadarnu untuk

mereka, dan tidak mau meresponmu, maka kesalatran dan celaan tidak
ada padamu, karena engkau telah menjalankan kewajibanmu.

Kewajibanmu hanyalah menyanrpaikan risalatr kepada mereka."

Maksud latazh 'q#Jl adalatr yang memberi kejelasan kepada orang

yang mendengarnya sehingga memaharninya.

Firman-Ny4 qi#,_ 'i 6\ i;r- 'o3;_ "Meretra

mengetahui nilsnat Allah, kcmudian mereka mengingkarinya." Para

atrli talfl ril berbeda pendapat mengenai maksud nikmat yang diberikan

Allah, batrwa orang-orang musyrik mengingkarinya padatral mereka

mengetatruinya.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah Nabi SAW,
karena mereka mengetatrui kenabiannya, tetapi mereka

mengingkarinya dan mendustakannya, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

21901. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, Su&an

menceritakan kepada karf dari As-Sudi, tentang firman
Allah, Vi#;-'t fi (;i.ltL;- "Mereka mengetahui

nibnat Allah, kemudian mereka mengingkoinya," ia berkata,

"Maksudnya adalah Muharnmad SAW."{57

21902. Ibnu Waki' menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari As-Sudi, tentang riwayat
yang samaast

t' Al ltfawardi dhltlrrr A*Mtta wa Al 'Uyttt Q2OT dan Ibnu Al Jauzi dalm Zad
Al Masb(41479).

'* Ibid
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Ahli tat tilil lain pendapat batrwa malaranya adalah, mereka

mengetahui bahwa nikmat-nikmat yang disebutkan Allah dalam surah

ini b€msat dari sisi Allah, dan Allahlah yang menganugerahkan

kepada merek4 tetapi mereka mengingkarinya dan menganggap

mereka menrang telah mewarisinya dari bapak-bapak mereka. Dan,

yang berp€ndryd demikian adalatr:

21903. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Astrim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Mutsanna menceritakan

kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepadaku, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifatt

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AMullah menceritakan kepada kami dari Waraqa',

selurtrhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman

Allah, qi(;L'* ;fr Arr-'bjr; "Mereka mengetahui

nibnat Allah kcmudian mereka menginglarinl)a," ia berkata,

"Ivlaksudn5/a adalah tempat tinggd, binatang ternak, apa-apa

yang dikanrniakan kepada mereka, serta pakaian dari besi dan

kain. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui hal ini, tetapi

mereka mengingkarinya dengan berkata, 'Ini milik bapak-

bapak kami, lalu mereka menyeratrkannya kepada kami'.'{Se

2190/,. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabartan kepada kami, Hajiaj menceritakan kepadaku

dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang riwayat yang serupa.

fe Mulahid dalm tafrimya (h"r. 424),Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya Qf2296), Al
Maryardi dhln ArNulca wa Al 'Uyun QD07), dan lbnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masb(41479).



TdstAr/l.Thatut

Hanya saj4 di sini ia b€*ata, "Lalu mereka mewariskannya
kepada kami.'ffi

Dalarn hadits dari Ibnu Juraij, ia menambahkan: Ibnu Juraij
berkata: AMullah bin IGtsir berkat4 auereka tahu bahwa
Allah menciptakan mereka dan me,mberi berbagai karunia
kepada mereka" tetapi kemudian mereka mengingkarinya
dengan berbuat kufu sesudabnya"

AhIi taloilil lain berp€Nrdapat sebagai berikril:

21905. Ibnu waki' menceritakan keeada kami, ia bertda: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Amr, dai Abu Ishaq Al Fazari,
dari Al-t^aits, dari Aun bin AMullah bin Utbab tentang firman
Allall +:i4-'* ;ifr ,3;i.'o3;_ "Mereka mengetahui
nilonat Allah, kemudion mereka mengingkoilqn,- ia berkata,
'?engingkaran mereka teftadap nikmat Allatr adalah
perkataan seseorang, 'seandainya tidak kil€na fulan, maka
tidak terjadi ini dan itu'. Atau, 'seandainya tidak karena fularU
maka alal tidak memperoleh ini dan itt'.,ffI

Pendapat yang paling mendekat kebenaran dan paling sesuai
dengan takwil ayat adalatr yang mengatakan bahwa nikmat yang
disebutkan Allah dalam firman-Ny4 ;7i (;i-'o3;3- ,Mereka

mengetahui nibnat Allah," maksudnya adalrh, nikmat diutusnya
Muhammad sAw kepada mereka rmtuk mengajak kepada kebenaran
lantaran doa mereka Hal itu karcna ayat ini berada di antara dua ayat
yang memberitakan Rasulullah SAW dan ap yang diutuskan
kepadanya.

m Mu;ahid dalam taBirnya (hal. 424) dm lbnu Abi lldim dalam taftirnya
Qr22e6).*t Ibnu Abi Hatim aalam tafsirnya Qr296),Al lr,raurudi dde An-Nukat wa Al
'UW, QDOT), dan Ibnu Al laluzi &lM Zd lI Mcb (41479).
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Jadi, makna yang paling tepat adalah yang pating serasi

dengan ayat sebelum dan sesudahnya, sebab tidak ada makna yang

menjelaskan peralihan tema dari ayat sebelum dan sesudahnya.

sebelnm ayat ini adalatl, ;i(;r.:b|;.@ a#il4(&696io\
q.i #'-';3 "Jika mereka tetap- berpaling, m-aka sesungguhnya

lrewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) harryalah

mefryamlraikan (amanat Allah) dengan terang. Merelra mengetahui

nibnat Allah, kemudian merefta mengingkarinya." Ayat sesudahnya

adalalL l';. l,'i $in&(i-t "Dan (ingatlah) akan hari (ketika)

Ifumi bangfutkan dari tiap-1iap umat seorang saksi (rasul)." Jika

demikian, maka makna ayat yang sedang ditafsirkan ini adalatr, orang-

omng yang menyekutukan Allah itp mengetahui nikmat Allatr pada

mereka dengan keberadaanmu, wahai Mutrammad, tetapi mereka

mengingkarimu dan menolak kenabianmu.

Maksud firman Allah' 6i'<n ;fiAY "Dan

kcbanyakan mereka adalah orang-orang yang l(afir," adalah,

kebanyakan kaummu adalatr orang-orang yang mengingkari

kenabianmrt bukan orang-orang yang mengakuinya.

ooo

p {j 1;'i4'"-itL5;i1 ;I \.*i fA in L:; iij
, t., oa ),,)j+:-{

"Dan (ins66tah) 41l<61rr hari (l<33til.6,) Kanti bongl,itl6n dari

ttrtp.tiop :ultrvtt seorclng sdlcsi (tasttl), krrlrrudian finak

diiziltsrr t*eaaa onfilg. orcmg y 61r\g l<afir Omatk menbela

diri) fu, frilak (p"la) mrl"rell.r- dibolehl<*rl nrlnirrttlr mant'o
(Qs. An,Nahl [16]: 84)
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rakwit fiman Allah: $;il rit5*;t{,fnei;,
@1ii4&1:1;fui5r- @"" finsail;nt ahin hari t*it*,t
Karrri ban*!ftitftan dari tiapfiap unat seorang saksi [rasulJ,
kcmudian tidok diizinfun hepada orang4rrang yang kaJir [untuk
no;mbela diriJ dan tidah [pulal mereka dibolehkon meminta maaJ)

Maksud ayat ini addah, mereka mengetahui nikmat Allatt
kemudian . Jadi, pada hari ini Kami bangkitkan dari
tiaftiap umat seorang saksi yang memberatkan umat tersebut tentang
jaumban mereka terhadap penyeru Allah, yaitu rasul yang diutus Allatl
kepada mereka

Maksud firman Allab 'tj'.- ir-iyrl;;Li'j "Kr^udian
tidak diizinkan lccpada or(mg-orang yang kafir (untuk membela diri),"
adalah, orang-orang kafir itu tidak diizinlen membela diri tentang

kekafiran mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Maksud firman Allah, i,Fg-F{; "Dan tidak (ptta).merela
dibolehkor meminta maof,," adalalr, mereka tidak dibiarkan kembali ke

dnnia untnk bertobat Hal itu seperti firman Allah, ij @ ';tiL;-'i ijti'bifi { i;i "Ini adolaL hoi, yang mereka fidok dapat berbicara
(pda lroi itu), dan tidak diizinlan l@pada mereka minta udanr

sehingga mereko (dagt) minta udilr. " (Qs. Al Mursalaat l77l:35-36)

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli tal$ril,
sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut ini :

21906. Bisyr menceritakan kepada ftami, ia berkata: Yazid
mencedtakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadab tentans firman Allalu ,:4 fi{nLffi7:
"Mt Cnsatlah) ako, ,wi (kctifu) Knni botgHtkan dari
firytiop unat seorotg saksi (rasul), " ia berkata, "Saksi yang

dimaksud adalah nabi m6reka. Ia memberi kesaksian bahwa

b telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya Allatr
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uernrman" |l$&rq 4W 'Dan Kami datangkan

konu (Muhammad) menjadi saksi otas seluruh umat

mamtsia'." (Qs. An-Nahl [6]: 89)a62

ooo

@ 6'fri{;'#,gl $ 4(fi W'u$. W
nDan o,lpabilf, orcmg,or(mg zlwlim talah nwryal<sil,err ad&ab,

mals ddalclah iliringanl<mt adzabbagi nrnel& dnrr tidak
puln nselca diberi tmrgguh." (Qs. An Nahl [16] : 85)

rakwir firman A[ah: i$'# e$ 4grtw'uii6 ttg
6ti4 "Dan apabila orang-s7sng zhalim telah menyaksikan

adlab, maka tidaklah diringankan adzab bagi mereka dan tidak pula

diberi tangguh."

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Bila orang-

orang yang mendustakanmu dan mengingkari kenabianmu, serta

umat-umat yang sejalan dengan orang-orang musyrik dari kaummu itu

melihat adzab Allah, wahai Muhammad, maka tidak sesuatu pun yang

dapat menyelamatkan mereka, karena mereka tidak dizinkan untuk

membela diri."

Firman Allah, <rifu-t$ "Oon tidak ptla mereka diberi

tangguh," maksudnya adalah, siksaan mereka tidak ditangguhkan,

karena wakttr tobat telah lewat. Saat itu bukan saatrya tobat,

melainkan saatnya pembalasan amal, sehingga mereka tidak diberi

kesempatan lagi untuk bertobat.

@ Ibnu Abi H6im dalm ta8imya Q12296) dan Ibnu Al Jauzi dalamzad Al Masir
(4147 9), tanpa men)randadomya kepada perawi.
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;{Fq$E'A;u}WAO$IGGL,
FtJ,,rt+t',jjli"A; uviK'u,1i6!u)

6j+'4
ndilwt selcut,.t selcuu n.,,el<a, nrqeletwatq T.aTulwt
l<,a,nJi m.,.el<a inilah selcuapselcuur@ni y@tg itafutut,,,ni

serrtah selain dari hdkru'.Ialu *ht/ln'l*lcutr nselu
mertgatal<mt lnpado nq el<a,'sesnnguhny a lcrrlrru benm.
benm or(mg.orctrrgyorrrg dttstio,'.' (Qs. AnNahl tl6]: 86)

Tatcwit fiman Altah: tXJ !G, i::tU;,'g;1 6-fi 6 6b
@ a*,+t',*tt;tt Ut,triv'4; uW KiJi q,u; ;{b
uDan apabila orang4rang yang memperc*utuhan (Alrar| nclihot
sekutu-sehutu mereka, mcreka berkato, ,ya Tuhan kt rri ncreha
inilah sekatu-sekutu hami yang dahulu horri sembah selain dari
Engkau'. Lalu sekutu-sehutu mcreka nengotakan kepda mcreha,
'Ses ungguhnya hamu benar-benar o?angorjortg yang duslor.o

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta,ala berfirmaq ,,Jika orang-
orang yang menyekutukan Allah itu pada rlari Kiamat melihat tuhan-
tuhan dan berhala-berhala yang mereka sembah selain AIIalt maka

mereka berkat4 "Ya Tuhan lomi, merekalah sekutu-sekutu kami
dalam kufur kepada-Mu, dan sekutu-sekrfu yang kami sebut tuhan
selain Engkau." sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah itu
lalu berkata kepada mereka, "Kalian dusta, wabai omng-oftrng
musyrik, karni tidak mengajak kalian untuk me,lryembah kami.,,

@
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Penjelasan kami ini sej"lan dengan petdapat para ahli talmril,

dan yang berpendapat de,mikian adalah:

21907. Muhammad bin ArF me,nceritakan kepadakq ia bertata:

Abu Ashim me,nceritakan kePada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan ke1lada kami, Al tlarits menceritakan

ke,padaku, ia bertata Al tlasan menceritakan kepada kami, ia

berkata Waraqa' me,nceritakan kqada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabartan kepada kami, ia berkata- Syibl menceritakan

kepada kami, selunrhnya dai Ibnu A-bi Najih, dari Mujahi4
t€ntang firman Allah, lJlt 4tli;J,/Fs 

-utu sehttu-sel;lnt

rureka mengdakot keryda nurekq" ia berkata, "Berbicara

kepada mereka#

21903. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkda: Hajjaj menceritakan

kqada kami dari Ibnu Jrraij, dari Mujahi4 dengan riwayat
'iang semisatnya6

cco

'oifrr\\ft ri;'J:;r'itfrt#iifr Jw
' D at nsdct rrrrrlry talun kan&d<zrrmry o kQado Nlah
Wdrhmiitr. drrltlulorlrylah ilmircrc\o @yang *lalu

nwrcl@fudolcau' ((!s. An Nahl [16]:87)

6 Mulahid dalm taGfotrttr (bL 124),Ibm Abi IIilim dalem ta8irrya Qm96),
asfSyurtmi &lM Fdt AI 8e (3/ltt), dm As.Srryuhi i,Ellm A&Dur Al
Motu(51156).4 btd.
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Talrwir fiman A[ah: $ft fi:;'J:;t'Azn +-ii;iJw
';t;i|'- @an mereha menyatakait hetunduhannya kepada Allah

pada hari itu dan hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka

ada-adahan)

Maksud ayat ini "dalalL Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang

yang menyekuhrkan Allah pada waktu itu menyatakan tunduk kepada

ketetapan Allah pada mereka Tuhan-tutran yang mereka sembatr di

dunia selain Allah itu tidak bisa melindungi mereka" batrkan

membebaskan dfui dali mereka. Begitu juga dengan kaum dan kerabat

yang membela mereka di dunia."

Dalam ungkapan Arab, lataz/r- ,k tl'{il b€rarti, aku

menyampaikan berita demikian kepadanya

Firman-Nya, 'oit;\|'(U fi:; M "Dan hilanglah dari

merelra apa yang selalu mereka ada-adakan." Maksudnya adalatr,

tutran-tuhan yang mereka harapkan syafaatnya di sisi Allah untuk

memperoleh keselamatan, hilang dari mereka.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21909. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan k pada kami, Sa'id menceritakan kepada karni,

tentang firman Allah, /Sat li|- $t Jy6lt "Dan mereka

menyatakan kctwfi*annya kepada Allah pada hari itu," ia
berkata, "Mereka tunduk dan berserah diri pada hari itu."
'a;ii-\3(Y &'J:i-t "Dan hitanglah dqi mereka apa vang

selalu *rrria ado-adakan.' #5

ooo

6 lbnu Abi Hatim dalam ta&irnya Qf2296),Ibnu Al Jalzi dalam Zad Al Masir
(4l4El)tanpa menisbatkan, dan Ibnu Katsir dalam ta8irq'a (8/341).
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6,v(fi31(::i g;i ;'i E3 ;; b34' Vj{ <r$i

@J,l;ijf;\L
o Otang-orang yang llurfir don mmghalf,ngi (rn.atnrsia) dmi

ialor- lJlah,I<ami tmrtahl<artlnpoda nqelca sil<sarlrr di
ofossil<samtdisefubl<cf/]arlf,riell@selaluberhntlcsrusakmt."

(Qs. An,Nahl [16]: 88)

Takrril firman Allah: $Ii iil''i$i,Y,3 &b:i*t',;rrf O-ii
5)3;r 1314 q ,-,(i;1 6t, (orangorang vang kaftr dan

menghalangi fuunusial dari ialan Allah, Kami tambahkan kepada

mereka silcsaan di atos sihsaan disebabhan mereka selalu berbuat

kerusakan)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang

yang mengingkari kenabianmu dan mendustakan apa yang kaubawa

kepada mereka dari sisi Tghanmu, watrai Muhammad, serta berpaling

dari iman kepada Allah dan Rasul-Nya, Kami tambatrkan bagi mereka

ad7a1b pada Hari Kiamat di Neraka Jahana6, melebihi adzab yary

mereka rasalcan sebelum ditarnbatr."

Sebuatr pendapat mengatakan bahwa tambatran yang

diancamkan Allah kepada mereka adalatr kalajengking dan ular.

Pendapat ini sarna seperti pendapat para ahli takwil, dan yang

berpendapat demikian adalah:

21910. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&ao menceritakan kepada kami dari A'masy, dari

Abdullah bin Murrah" dari Masruq, dari Abdullah, tentang

firman Allah, r'trJi'ei${" ii132'Kami tambahkan lccwda
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mereka siksaan di atas siksaan" ia berkata, "Maksudnya

adalatr, kalajengking yang memiliki sengat seperti lebah.'ffi

2l9ll. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari A'masy, dari

AMullah bin Munalu dari Masruq, dari AMullah, dengan

riwayat yang semis alny a.67

21912. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'adz dan Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Abdullatr bin Murrah, dari Masruq, dari

Abdullah, tentang firman Allatr, rff;isj(1:i (i1;2 "Kami

tambahkan kepada merekn siksaan di atas siksaan," ia
berkata, "Mereka ditambah kalajengking yang memiliki
sengat seperti pohon kurma yang panjang.'/68

21913. Ibrahim bin Ya'qub Al Jauzajani menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ja'far bin Aun menceritakan kepada.kami, ia

berkata: Al A'masy mengabarkan kepada kami dari AMullah
bin Murratr, dari Masruq, dari Abdullatr, tentang riwayat yang

sama.469

21914. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adiy menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari

6 Lihat Al Haldm dalan At Musta&ak Qt387), ia bcrlota, 'Tladits im shahih
menurut laiteria Al Bulfiari dan Mulfun, narnun keduanya tidak
mencantumkannya."
Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id Ql4t),Ibnu Abi Hatim
dalam taftimya (7D297),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (414t2), dan Al

_ Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkam Al Qtr'an(101164).u7 lbtd
^ Ibtdo lbid.
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Sulaiman, dari Abdullatr bin Murratr, dari Masruq, dari

Abdullah, dengan riwayat yang semisalrrya.aTg

2lgl5. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatunan menceritakan kepada kami, Isra'il

menceritakan kepada kami dari As-sudi, dari Murrah, dari

AMullah, tentang firman Allah, r(i3i'61r$1i $13i"Kami
tambahkan kcpado mereka siksaan di atas siksaan," ia

berkata, "Maksudnya adalatr, ular."47l

21916. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatl

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari As-Sudi, dari

Murrah, dari AMullatr, ia berkata' "Ular di datam netaka''A72

2lgl7. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Susan, dari seorang perawi,

dari Murratr, dari AbdullalL dengan riwayat yang

semisalnya.aT3

21918. Mujatrid bin Musa dan Fadhl bin shabah menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ja'far bin Awr menceritakan

kepada kami, ia berkata: A'masy mengabarkan kepada kami

dari Mujahid, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Neraka

Jahanam memiliki banyak sumur yang di dalamnya terdapat

ular-ular seperti unta Ktrurasan dan kalajengking seperti

bighal yang gemuk. Penghuni neraka mencari selamat ke

dalam sumur-sumur itu, lalu utar dan kalajengking itu

menerkam mereka dan menggigit mulut dan mata mereka

hingga kaki. Lalu mereka mencari selamat darinya dan lari ke

neraka Mereka berkata, 'Neraka, neraka!' Lalu ular dan

tt status riwayat telah dischdcan
r7r Stans riwayat tclah disehtrkan.t' Stafis riwayat tclah disebu*an.
tts Sms riwaldtclah discbrrkan.
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kalajengking itu mengejar mereka hingga merasakan

pafirsny4 lalu kembali."

Ubaid bin Umair berkata, "Ular dan kalajengking itu tinggal

di liang-liang.'{74

21919. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Huyai bin Abdullah

mengabariku dari Abu Abdurrahman Al Habali, dari

Abdullah bin Amr, ia berkata, 'Neraka Jatranam memiliki
tepi-tepi yang di dalamnya terdapat ular dan kalajengking
yang lehernya seperti leher unta Khurasan.'/75

Firman-Nya, 5:i-it13'U li, "Disebablan mereka selalu

berbuat kcrusakan." Maksudnya adalah, Kami tambahkan untuk

mereka adzab di atas adzab yang tengah mereka rasakan lantaran

mereka selalu berbuat kerusakan di dunia (bermaksiat kepada Allah
dan menyuruh hamba-hamba-Nya untuk bermaksiat kepada-Nya).

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keselamatan'kepada-

Mu, wahai Tuhan yang menguasai dunia dan akhirat yang abadi.

@@@

. lotu'c+;l))l-tst:t2

a7a Abu Nu'aim ddlan At Hilyah (3D90), Mujahid dalam tafsirnya (hal. 424), dan
Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qar'm (l l/3).

'75 As-Suyntlri dalam Ad-Dtn Al Mantsur (51157).

"4 445';oriit U +$ t:.,3i. i E O * $j
'a:-:irs:r.:?6"9(ti-4*)iA{"6r""XtS1,lt
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"(Dan insorlIah) al<ffihori (l<etilo,) Km$fudhfui padt
tiap.titp umat seor(mgsaksi das rtqela dfri nsela

sendiri, dm t<dri ddnrdkmr l<mw (L/nthomwru,d) neniadi
saftsi atas srzl:uruh umat marrusia Dm l(mni anzrllrrrn

l<epadarw y'.JKitab (AI Qrr' an) unn& nefielaslolt segaln

sesta;nt iton pautiuk set'tt ralwr66 dg4al<afu getrtitabagi
orclng-orrmgyoritg&r,tsez,uh ilii.' (Qs. AnNahl [16]: 89)

Takrvil fimen Allrh: -# 
i,a{qtlr= t A$efi;i|i

lGic:-: r{" gj fiS,$J- :fif" {iS' rf5i, & r:+* 4 e*
@ '4'A- {;i @an insatlahl o*1, hori lkefrtu7 Ka,r,i,

bangkitkan Poda ti|rPtitp ,tnat seotarrg saksi dos mercht dari

mereka sendiri, don Karni dotangfurt karrra lMrrtant rrod] neniadi

salcsi olas selurrrt ,t rrot ntnusia- Dan Kunti tur.nhon hcpodtmu

At Kitab IAI Qw'anJ untuh ncnielasfun segob sesuota dan

petunjak sefia rahnat dan kabar gembba bagi orung<tong yang

berserah diri)

Altah uerfirman, L-"A ii 1E$'4, A,fA Lfri;-i " @an

ingattah) akan lwi (ketika) I{ami, bangkitlcot wdo tiaytiap umat

seorang saksi atas nureka dqi mereka sendiri." lv{aksudnya adalah,

Kami akan bertanya kepada Nabi mereka yang IGmi utus untuk

mengajak meneka me,lraati lkmi-

Firman Allab, # e secra harEah artinya "dalah, dari diri

mereka sendiri. Hal itu kal€ma Allah mengufirs kqada tiaptiap umat

para nabi dari knlangnn mereka s€odiri- Allah akan bertanya kepada

para nabi terseh[ *Apa jawaban mereka tertadap kalian?'

Allah berfinnan, ,:+f 4 CU,t "D@, Kotti daongkan

kanu (Muhorrrnod) nunjadi saksi. - Di dni Allah berfiman kepada

Nabi-Nya SAW, *I(ami meirdatangkanmrq u/ahai Muhamna4
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sebagai saksi atas kaummu dan umamu ymg kepada mereka Kami

menguh$nu, serta te,ntang jawaban mercka te*aaapmu dan apa yang

mereka lakukan t€rhadap risalah I(ami."

Firman A[ah, ,6 ,rt6$;-6ft 4{"6fi "Dan Kani
turunkon kcpadont Al Kitab (Al Qtr'an) untuh menielaskor segala

sesuatl" Dia berfirman, "Wahai Muhamma4 AI Qrn'an ditunmkan

kepadamu sebagai penjelasan telrtang segala sesuatu yang dibutuhkan

manusia untuk mengetahui halal dan haram sffta pahala dan siksa-"

l-afazh ,iit "Dan petuniuk" maksudnya adalah petunjuk

dari kesesatan '#;t "Serta rahmat" mamanya adalalL bagi orang

yang membenarkannyao akan mengikuti batasan-batasan Allah di

dalamny4 dan perintah serta larangm-Nya dengan menghalalkan apa

yang dihalalkan-Nya dan mengharamkan apa yang dihararnkan-Nya.

i$A\{A "Dan kabar gembira bagi orong-or(mg yang berserah

diri," adalalL kabar gembira bagi orang yang menaati Allah, tunduk

kepada-Nya dengan mengesakan-Ny4 dan patuh kepada-Nya. Allatt

memberinya kabar gembira tentang pahala di akhirat dan kemuliaan-

Nya yang besar.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli talsnril,

dan yang berp€xdapat demikian adalatr:

21920. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabakan kepada kami, ia berkda: AMullah bin Zubair

menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia berkata:

Aban bin Taghlib menceritakan kepada kami dari Al Halom,

dari Mujahi4 tentang firman AllalL ,i, ,ft({r,;.-'tlnt*
me4ielaskor segala sesuatu," iaffia4 '"Tentang apa yang

dihalalkan dan diharamkan-Nya'{76

fr Ihu Ksir dalm taftirnya (5R42)-
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21921. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabaxkan kepada kami dari Ibnu Uyainah,

dari Aban bin Taghlib, dari Mujahi4 tentang firman Allah,
z .D"

gd, ,9 q$- "(Jntuk nu4ielaskmt segala sesuaht," ia

berkatao "Tentang apa ygfI,g dihalalkan dan diharamkanNya

kePada merekz.:'477

21922. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, ,6 :fi ($i. "Unnk menielaskan

segala sesuafit," ia berkat4 "Tentang apa yang diperintatt

dan dilarang-Nyu-'/'8

21923. Al Qasim menceritakan kePada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraii, t€Nrtang firman Allah, 6{"Aii
'16 ,P- t;i- 45J1 "Dot Kuni tttrunkan kcpadamu Al
Kitab (Al Qur'an) untuk me4ielaskan segala sesuatu," ia

berkata, "Tentang apa y^ngdiperintah dan dilarang-Nya."47e

21924. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari seorang

perad, ia berkata: Ibnu Mas'ud bertata, "Telah diturtmkan

setiap ilmu di dalam Al Qrn'an, dan segala sesuatu telah

m lbtd.m lbid"* Ibid.
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dijelaskan kepada kita di dalam Al Qur'an." Kemudian ia

membaca ayat ini.aso

ooe

{, ff; i';r\ "t &g *iiS ).if\ YU';{' LY

"sesnngguhny a Nlah nurytmth (l<ranrul,) M*ku adil fur
befurut lrlboiriikrrr,, menrMi lnpoda l<nnrr l<erdbd, dnn Nlah
nelar arg dml pefunan l<eii, lcerwmg*tr 6r dm penr.rustilwt.

Dia rcrnbqi pengaiarart lrapadffiw agdt lonw dapat

margartil fulaiaran " (Qs. An fi{ahl [16]: 90)

Talrwit firman Allah: ,s> ;S-Lj ,r;..iit )fi\ l!'ii'oL
@ <.,5x Hil'{. J,,-".As fiti, iitti n,fi ifi,
(sesungguhnya Allah menyuruh ftanal berlahu adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada haum herabat, dan Allah melarang dari

perbuatan heji, kemungkaran dan permusuhan Dia memberi

pengajaran kepadamu agar kama dapat mengambil pelaiaran)

Maksud ayat ini adalatr, sesungguhnya Allah telah

memerintahkan berbuat adil di dalam kitab yang ditunurkan-Nya

kepada-Mu ini, wahai Muhammad. Di antara keadilannya adalatt

mengakui siapa yang menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita

menErukuri karunia-Ny4 dan melayangkan pujian kepada yang

berhak. Jika adil mencakup yang demikian, maka berhala-berhala itu

tidak pgnya peran yang membuatnya patut dipuji. Adalah bodoh jika

as Ibnu Athi)5rah dalam Al Muharrt Al Waiiz (31415) dan Ibnu Katsir dalam

taftimya (E1342).
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kita memujinya dan menyembahnya, padahd ia tidak memberi nikmat

sehingga patut disyukuri, dan tidak memberi manfaat sehingga patut

disembatr. Oleh karena kit4 kita wajib bersaksi bahwa tiada tuhan

selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya.

Sebagian ahli talcwil berbeda pendapat, bahwa adil di tempat

ini maksudnya adalah bersaksi batrwa tiada hfian selain Allab dan

yang berpendapat demikian adalah:

21925. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ali bin

Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fi rman AllalL *..ij S i,JJ\ iY'-'ini iL' S 
" 
t un g gahnva All ah

menyttruh (komu) berlaht adil dan berbuat kebajika4" ia

berkata, "Maksudnya adalah kesaksian bahwa tiada tuhan

selain Allal'''/et '

firman-Nya, gi:ii3 "Dan berbuat kebaiikan." Kebajikan

yang diperintatrkan Allah bersamaan dengan berbpat adil 
-yang 

telah

kami jelaskan sifatnya itu- adalah sabar kepada Allatt dalam menaati

perintatr-Nya, dalam kondisi susatr mauprm mudah, berat maupun

ringan, yaitu menjalankan berbagai kewajiban-Nya, sebagaimana

dijetaskan dalam riwayat-riwayat berilart ini:

21926. Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: AMullah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari

Ibnu Abbas, tentang firman AllalL #{jS "Dan berhd
kcbaj ikan"" ia berkata, "Menjalankan 6.tt"g"i kewajiban-#

{r Ibnu Abi Hatim dalam a6irrya Q1229p.-) dan Ibnu Al Iauzi dalelm- Zad Al MBb
(4t4t3,4t/).* Ibid.
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Firman-Ny4 it fr a, ,r6)j "Memberi kcpada kaum

kerabat. " Maksudnya adalah, memberi kaum kerabat hak yang telatr

diwajibkan Allah kepadamu karena hubungan kekerabatan dan ratrim,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

21927. Al Mutsanna dan Ali menceritakan kepadaha keduanya

berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL it$ ,st ,i6b "Memberi kepada kaum

kerabat," ia berkata, "Maksudnya adalah yang memiliki
hubungan rahim.'/t3

Firman-Nya, ifrfi * #_t "Dan Allah melarang dari
perbuatan fuji." Maksudnya addah zin4 sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

21928. Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman /.J.lah, ei,,1-3

:)fitfi ;i "Dan Altah melarang dari perbuatan keji," ia
berkata, *Maksudnya adalatr zina.'Au

Firman-Ny 
" A5 "Dan permusuhan- Maksud lafazh ,;!S

di sini adalah kesombongan dan keztraliman, sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

21929. AI Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

kednanya berkata: AMullah bin Shalih menceritakan kepada
kaei, ia berkaa: Mu'awiyah menceritakao kepadalru dari

Ali, dari Ibnu Abbas, teirtang firman AIlalL At "D@,

I lbtd.* Ibid.
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Wrmusuhot " ia berkata, "Maksudn5ra adalah kesombongan

dan kezhaliman /t5

makna frr adatah meleuati kadil dan batas dari segala

sesuatu. Kami telah menjelaskaonya sebelumnya-

Firman-Ny4 <r$i Hfr {e;- 'Dia memberi

pengajaran kepadomt ogo knmt dryt nungmtbil pelajaran. " Dia

mengatakan: Tuhan kalian me,ngingatkan kalian, wahai manusia" agar

mengarnbil pelajaran sehingga kalian ke,mbali kepada perintah dan

larangan-Nya, serta mengakui hak bagi €mpunya, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21930. Al Mutsanna dan Ali bin Daud me,lrceritakan kepadakrl

keduanya bertata AMullah bin Shatih menceritakan kepada

karri, ia berkafia: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman AllalL '{,.ti- "Dto

memberi pengaiuor kcpadanu" Makzudnya adalatr, Dia

uemberi pesan kepada kalian 'ago kolian dapat mengambil

pelajaran'#

Dituturkan dari Ibnu UyainalU bahwa ia berkomentar tentang

takwit ayat ini, "Makna adil di tempat ini adalah kesamaan kuditas

amal seseorang dalam kondisi sembrmyi-sembgnyi dan terang-

terangan. Sedangkan makna berbuat baik adalab amal dalam kondisi

sembunyi-sembunyi lebih baik daripada dalam kondisi terang-

terangan. Perbtratan keji dan mungkar dalam kondisi terang-Grangan,

lebih baik daripada kondisi sembrmyi-se,mbrmyi-il7

s lbnu Abi Hatim dalm taeirtrr 812299) dm Ihu Al Jauzi d,dam 7ad Al Masb
(4t48/.).

& tbtd.o lbnu Al Jauzi ddlffi 7d AI Lfiarb (/U4t3), ALAhsi dalam R"" Al Ma'oi
(l4zl7), Al Mau,udi &tn n Ar'-,Nu*d wa ll 'U1tur (3DO9), Al Qurthubi dalert

Al Jotri, li Ahkon AI o,t'or (lul5o, dm Ibotl Ksir dalam tastuaya (8443).
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia
berkomentar tentang ayat ini sebagai berikut:

21931. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Manshur bin Nu'man dari Amir, dari Syutair bin Syakal, ia

berkata: Aku mendengar AMullah berkatq "Sesungguhnya

ayat yang paling luas maknanya dalam Al Qur'an terdapat

dalam surah An-Nahl, ,s, €q6 qi::Ji5 A3ff\, :)\:fr I't
Jfii 'sesungguhnya Allah- menyunth (ka u) berlaht adil
dan berbttat kcbajikan, memberi kepada kaum kerabat....'Att

21932. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada l€mi dari Manshur, dari Asy-Sya'bi,
dari Syutair bin Syakal, ia berkata: Aku mendengar Abu
Bisyr berkata, "Sesungguhnya ayat dalarn Al Qur'an yang

paling luas cakupan maknanya terhadap kebaikan atau

kejatratan adalah ayat dalam surah An-Nahl, )rJ\|Y-fliiL
#'iJS 'sesunggulvrya Allah menyttruh (kamu) berlaht

adil dan berbuat kebajikan... r.'Ate

21933. Bisyr menceritakan kepada lemi, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allab 4*'i'tt4il| )Y,-niiy
-6;ii ,st €l6b "seswrgguhrrya Aaah menwtrt ftamu)
berlaht odil don berbuat kcbajikon, memberi kcpdo kaum

lcerabat...." ia b€*ata, *Tidalc ada atfilak !"ik yang

dilakukan masyarakat Jahiliyah dan mercka anggap baik,

melainkan Allah pasti merrerintaht<annya, dan tidak ada laki-

o lbnu Al Jauzi dalmT-adAl Masb(4t4E4),IbnuAthigrah dalamAt Ltulwrs Al
Wajiz (31415, 416), dan Ibnu Kmir dalam tafsim>,a (E/344.).N lbid
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laki buruk yang dicaci di antara mereka melainkan Allah
pasti melarangnya. Yang dilarang Altah adalah aktrlak yang

rendah dan tgrcel^r/aeo

oeE

tiv #j iZ,$1W {; *l# $Lifr *,65;
-t1 ,r?/./ "-,'iltl ^-J,r:- Jr3

"Dorrt tcgiloh pr4iarrtiion ilengan lJllah apabilal<atttu
buianiiiloniarlryanlahlrrlnwmertbalarllrornsulrnpah-

swnpahknu) itu sexdah menegult,annyan seilarrg knnw
telahmrzniaililcrm N/aah sebagai salcshrw (tzrhadap rurnpah-

nrmpah itu). Sesungguhnya Nlah nnrgetalwi aPa yang
Itrmr'rrprr/ouot." (Qs. An,Nahl [16]: 91)

ralrwir lirmen Allah: '#i\W{; *^iL$y$ ;,,i7.1i,1'

@ ait;rv55-fii;d{'?i;';i1'A? $ q 4}'$ @o"
tepotilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganloh hamu ncmbatalhan sumpah-sumpah[mul itu, sesudah

ncneguhhannya, sedong kamu telah menjadikan Allah sebagai

saksimu [terhodop swqruh-stntpah ituJ. Sesungguhnya Allah
nungctahui apa yong funt perb uat)

lvlaksud ayd ini adalab, Allah Ta'ala berfinnan, 'Penuhilatr
janji Allah iika kalian telah meneguhkannya, dan al€d Allah jika

kalian tetah mengikatqra, yang dengan janji dan akad itu kalian telatr

s es.Snyrrti d^lm A&Drtr Al Mantstr (5/16l) dan Ibnu Katsir dalam ta8irnya
(t/344).
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mewajibkan suatu hak pada diri kalian bagi mitra akad dan perjanjian

itu.'

Maksud lafad\ q#j 1t:{bCSW{j "Dan ianganlah
kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah

mercguhkannya," adalah, janganlah kalian menyalahi perkara yang

telah kalian teguhkan sumpah di dalamnya, sehingga kalian melanggar

sumpah" berbohong dan melepas tali ffianjian setelatr

meneguhkannya.

Irrta/n'€t terbenhrk dan r$7 -'5i--'&i yang berarti

menguatkan. Ini adalah bahasa Hijaz. Sedangkan bahasa Najed adalatr
ir* - "si -'tsl .

Firman-Ny \ {{'H; ':il|a'i'; ij "sedong tramu tetah

menjadilran Allah sebagai saksimu (erhadap sumpah-sumpah itu)."
Maksudnya adalah, untuk memenuhi perjanjian yang kalian buat itu,

kalian telah menjadikan Allah sebagai pemelihara yang menjaga siapa

di antara kalian yang memenuhi perjanjiannya, dan siapa yang

melanggar.

Penjelasan kalni ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
meskipun mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud

dengan ayat ini, dan tentang apa ia diturunkan.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah oftmg-orang

yang berbai'at kepada Rasulullah SAW rmtuk memeluk Islam, dan

mengenai menekalatr ayat ini diturunkan, dan yang berpendapat

demikian adalah:

21934. Mutmmmad bin Umarah Al Asadi menceritakan kepadaku, ia

berkata: AMullatt bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Laila mengabarkan kepada kami dari Buraidah,

tentang firman Allah, f^ii fl ,fi 1'.{, $5i "Dan

tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji," ia
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berkata Ayat ini diturunkan b€rkaitan de,ngan bai'at kepada

Nabi SAW. Orang yang masuk Islam berarti b€rbai'at untuk

mempertahmkan keislarnannya." Jadi, 6L ifr +.;, $5;
;3.r4i "Dw, teryilah perjanjian dengot Allah rybilo

kanu berj@ii," maksudnya adalah bai'd yang kalian adakan

nntuk memehrk Islam. q#j:r:r'bCSLIn{; -m,
janganlal, koru membatalkmt sunWh-sunpah(nru) itu
sesudah nctuguhkamln," maksudn5ra rdal^h, setelah

meneguhkan bai'at tersebut. Janganlah jrrmlah Muhammad

dan para sahabatnya yang sedikig s€rta jmlah orang-orang

muryrik yang banyak itq me,ndorong kalian untuk melanggar

bai'at kalian dalam mempertabankan Islam, meskiprm umat

Islam arlelah minoritas sedangkan orang-orang musyrik

adalah mayoritas.ael

Ahli takwil lain berpendapat bahwa a),at ini turun berkai.tan

dengan perjanjian aliansi yang dibuat oleh orang-orang msyrik pada

masa Jahiliyalu lalu Allah memerintahkan mereka pada masa Islam

untuk memenuhi smpah t€rsebut, tidak melanggarnya Hal itu
sebagaimana dijelasken dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21935. Muhammad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia be*ata: Isa

menceritakan kepada kami, Al tlrits menceritakan

kepadaku, ia berkata At llasan menceritakan kqada kami, ia

be,rtata: Waraqa' menceritakan k€pada kami, seluruhryta dari

Ibnu Abi Najib dari Mujahi4 telilang filman Allab l#{3
6*{; i\'"t{fi uM. 

iorgmtah koru nenMolkor
sunWrhsunph(rru) itu sesudah nurcguhkoula" iL

cr lhn Abi lldim drtu treiruya 8f?299) dm lbnu Al Janzi i&rln Zd ll tlsb
(1t1t1).
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berkata" "Maksudnya adalah, setelah menguufkan sumpah
dalam perjanjian.'/e2

21936. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu
Hudzaifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada karni, Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia
berkata: AMullah menceritakan kepada kami dari Waraqa',
selunrhnya dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujatrid, dengan
riwayat yang semisalnya.4e3

21937. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, Sa.id menceritakan kepada kami
dari Qatadalr, tentang firman Allah, -r:r'$:!i W {;
6)=1. j "Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-
sumpah(mu) itu, sesudah meneguhknnnya," ia berkata,
"Maksudnya adalah, setelatr mengeraskan dan
menguatkannya."49a

21938. Yunus menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berkata,
"Mereka adalatr kaum yang datrulu bersumpah setia dan
mengadakan perjanjian kepada suatu kaum yang lain. Lalu
datanglah kaum ketiga yang berkata, 'Kami lebih banyak,
lebih kuat, dan lebih tangguh. Oleh karena itu, batalkanlatr
perjanjian mereka dan kembalilah kepada kami!, Itulah
maksud firman Allah, 'A4 i;q#- j;A.'b,;fiil#{j

'e Mu;atrid dalam ta8irnya (hal. 424), Ibnu Abi Harim dalam tagirnya e22gg),
Ibnu Al Jauzi dalnm Zad Al Masir (414M), den Ibnu Aeiyyah dalam At

,n W*AtwaibQtaw).fx lbnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (414t4),Ibnu Abi lratim dalam tasirnya
Qf2299), dari Sa'id bin Jubair, dan Ibnu Aftiyyzh dudram At Muhttu Al Wajiz
Qt4tn.
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W 'H; ':rfr 'Dan janganlah kamu membatalkan

swrpah-sutnpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya' sedang

kanu telah menjodikan Atlah sebagai saksimu (terladap

sumpah-sum?nh itu)'. Hatitu disebabkan satu golongan lebih

banyak jrrrnlahqra daripada golongan lain, sehingga kalian

melanggar perjanjian di antara kalian dengan mereka"'4e5

2lg3g. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Abi

Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin

Yazid mengabarkan kepada karni, ia berkata: Aku bertanya

kepada yahya bin Sa.d tentang firman Allah, '#:fiW{J
li#j 3J2 'Dan ianganlah kamu membatalpan sumpah-

sumpah(mu)itVsesudahmeneguhlrnnnya.''Iamenjawab,
"Maksudnya "dalalL 

perjanjian.'/e6

Pendapatyangpalingmendekatikebenaranadalahyang
mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-

hamba-Nya untuk memenuhi perjanjian-perjanjian kepada-Nya yang

mereka buat atas diri mereka sendiri, dan melarang mereka melanggar

sumpah setelatr meneguhkannya pada diri mereka sendiri kepada

orang lain dalarn akad-akad di antara mereka untuk hak yang tidak

dibenci Allah. Atau ayat ini tunrn berkaitan dengan orang-orang yang

berbai'at kepada Rasulullah SAW, untuk melarang mereka melanggar

bai.at mereka lantaran iumlah kaum muslim yang minoritas dan

jumlah orang-orang musyrik yang mayoritas. Bisa jadi ayat ini turun

berkenaan dengan orang-orang yang mengalihkan aliansi mereka dari

sekutu-sekutu mereka yang kecilnya jumlatrnya kepada kelompok

lainymgbesarjrrmlahq,aBisajadipulaberkaitandenganhalselain
itr.

'$ Itnu Athiyyah dalm Al Llahoro Al Wojiz Ql4l7)'t* Uina at trliurarOi ddlm Arpfu*d wa Al'tlytttr (31210)'

-

a-rv 

-
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Tidak ada khabs yang memastikan argunen bahwa ayat ini
turun berkaitan dengan suatu hal, tidak untuk hal lain, dan tidak ada

pula indikasi dalam kitab dan arguden yang bisa dinalar batrwa

maksud ayat ini adalah demikian.

Tidak ada pendapat teNilang hal ini yang paling mendekati

kebenaran berdasarkan indikasi yang jelas, dan bahwa ayat ini turun

berkaitan dengan suatu sebab.

Jadi, hulcum ayat ini bqsifat umum untuk setiap hal yang

semakna dengan sebab tunmnya ayat.

21940. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkda: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman
Allah, is -H;':ifr'A4 r{ "sedang tramu tetah

menjadikan Allah sebagai salsinru (terhadap sumpah-

sumpah itu)," ia berkata, "Irafazh i.i{ artinya

penanggung.'{97

Firman-Ny4 6;fi U. r)5- fi 'tty "sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang kamu perbuat." Maksudnya adalah, watrai

manusia, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan

terhadap janji-janji yang kalian buat kepada Allah untuk

mementrhinya, serta sumpah yang kalian teguhkan atas diri kalian

sendiri. Allah mengetahui apakah kalian membuktikannya, atau

melanggarnya. Allah juga mengetahui petbuatan-perbuatan kalian

yang lain, menghitung semua itu, dan akan bertanya kepadamu

tentang janji dan sumpah ltt serta apa yang kalian lah*an
. Oleh karcna itu, takutlah saat kalian berjumpa dengan

Allah dalam keadaan telah melanggar perintah dan larangan-Nyq

t'Mu5ahid dalam a&iraya (hal. 424) dan Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya
(7Dze).



$.rchAn'NohI

sehingga karena semlla itu kalian menerima siksaan pedih yang tidak

bisa kalian tanggung. 
OOO

6)w, (u,;il?. L6i -# 6K $K*:
ZE"fit iA A SJ'*\A <-,K 6' #.W'Kg

6ly*.Ku#iiK""43:*;'fi
"Dfri i@ganlahl<ofiru seperti seor:ang puenPnn yang

lcffibenongnyd yolng ilnnh dipntal dengartluat,
menjailicqai-bqail<embalirl<firwmeniadil<m.xmqah

(p ei crrJiiarr) rw seb agai alat p enipu diantar arrnt, dis eb ablcmt

admya sfru golongan yanglebihbarryak furrialwrya dmi
golongan yorrJg lain. Sesunggulmya Nlahhanya rnenguii

l<atna ilenganlwl ifi.t. Dan sesunggutmya diHmiKiarnat
akm diielasl<an Nyo l<epadmru apa yang dalwlu l<ffi\u

puseliihkmr iht.' (Qs. An,Nahl 116l: 92't

Takvril fiman Allah: I'i +X. Lqi-#i iiV i3'K{;
i'+fi-Gt$\a;J'e'-^A<-,K;r(1i{tr"'rurl<,.'#(U
@ i;r#-E5v -{$i(iK'43i;,Xt 

@an iansantah hamu

seperti seorang lrcrempuan yang mcnguraikan benongnya yang

suddt @intol dengan haat, meniadi cerai-berai kembali; hamu

nunjedikan swqah [perianiianJmu sebagai alat penipu

diantaromq disebabfun adanya satu golongan yang lebih banyah

jwilahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya

nungaji harrn dengon hal itu Dan sesungguhnya di Hari Kianat
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akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu
perselisihkan itu)

Allah melarang hamba-hamba-Nya untuk melanggar sumpatr

setelatr meneguhkanny4 memerintahkan untuk memenuhi perjanjian-
perjanjian, dan mengumpamakannya dengan seorang perempuan yang
menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat.

Wahai manusia, dalam melanggar sumpah setelah
menegutrkannya dan dalam memberikan janji kepada Allah rmtuk
memenuhi perjanjian te-rsebut, janganlatr kalian _seperti yang disebut
dalam firman-Nya, t3 ; :z qi # $K ,,s"p"rtt seorans
perempuan yang menguraikan benangrrya yang sudah dipintal dengan
htat. " Maksudnya adalatr setelatr diteguhkan.

Menurut sebuatr riwayat, wanita yang berbuat itu adalatr
wanita yang dikenal dungu di Makkatr, sebagaimana dijelaskan dalam
riwayat-riwayat berikut ini:

21941. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepadaku, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir
mengabariku tentang firman Allah, ):, Lq'i -#i. ;jK
,j "Seperti seorang peremryan yang mengwaikon

benangnya yang sudah dipintal dengan htot," ia berkat4
"Ada seorang wanita dungu di Makkah yang mengruaikan
benangnya setelatr dipintal dengan 1*1.*{e8

ts Ibnu Katsir dalatn ta$imya (81349), As-Suyuthi dalam Ad-Dur At Mmtsar
(5 I 162), Asy-Syaukani dnJram Fath Al Qadir (3 I 192).
Al Mawardi do,len An-Nukat wa Al 'Uytn (3D09) b€d<at4 ..Wanita yang
dimaksud adalah Ribhah binti Anr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah. Ia
disebat ja'dah kar€na kebodohannya. Ia meminta wol (untuk dipintal), kemudian
menguraikannya lagi sesudah (terpintal dengan) kuat. Dilcarenakan pertum ini
adalah perbuatan bodoh yang kalian tolalq maka begrtu juga membatalkan
perjanjian.
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21942. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Abu Zubut

menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainatr, dari Shadaqah,

dari As-Sudi, tentang firman Allah, i-bn dg lSKii'& Itr",Kf 6,# (u .{i ; :; 6i,, Dan

janganlah kamu seperti seorang perempuan yang

menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat,

menjadi cerai-berai kembali, kamu menjadikan sumpah

(perjanjian)mu sebagai alat penipu diantaramu, " ia berkata,

"Dia adalatr seorang wanita dungu di Makkah. Jika ia telah

memintal benangnya dengan kokoh, maka ia mengurainya

lagi.'Ae

Ahli talc\^ril lain berpendapat batrwa ini merupakan

penrmpamaan yang dibuat Allah bagi orang yang membatalkan

perjanjian. Allah menyerupakannya dengan seorang perempuan yang

berbuat demikian.

'-Mereka berpendapat sejalan dengan pendapat kami tentang

makna mengurai benangnya setelatr memintalnya dengan kuat, dan

yang bependapat demikian adalah:

21943. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, tiK{:
(U 'ii, * Utli -5i $K "Do, iangantah kamu

seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya

yang sudah dipintal dengan htat, meniadi cerai-berai

kcmbali," ia berkata, "Seandainya kalian mendengar seorang

wanita yang menguai benangnya setelatr meneguhkan

t' Ibnu Abi Hatim dalam afsirnya (712300), Ibnu Hajar dalam Fath Al Boi
(81387), dan lbnu Katsir dalam tafsirnya (81349).
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pintalannya, maka kalian pasti be*at4 'Betqta bodohnya
uxanita ini!' Ini adalah perumpamaan yang dibuat A[ah bagi
orang yang melanggar perjanjian-Nya."5m

2194. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia bertm: Al Husain
me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dar_r M-ujahi4 terftang firman
AuarL -ii X L2Ai #i diK lj,K{j,, Mt iorgoilah
kanu seperti seorang perempun Wg mengwaikut
benangryn Wrg ildal, dipintal dengor lanat," ia berkata, "Ia

be,oangnya setelah memintalnya de,ngan kuat, tanpa
memanfaatkannya sama r"1"1i.n50l

21945. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, AI llaits menceritakan
kepadalaa ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, ia b€,ltata Abu Hudzaifah
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan
kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dar_i Mujahi4
tentang firman Allah, ti S. L6l gi 

5f('seperti
seorang perempuan lnng mengwoikor benutgryn Wrg
sudah dipintal dengut htot," ia berkate "Ia mengurai

setelah menguatkan pintalannya"s@

21946. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkate Abdullah

s lbnu Abi Hatim dalam ta&imya QD3OO) dan Ibnu Al Jauzi drll*n fud At Masir
(4t4E5).

$' Mulahid dalam tafsinrya (hal. 424),Ib,nu Abi l{dim dalm a8imya ef23(f,i),
dan Al Mauardi dalern ArNuk$wa Al 'Uym(3DtO).

ffi lbid
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menceritakan kepada kami dari waraqa" dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahid, dengan riwayat yang semisalnya'so3

21947. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: ,Ibnu Tjtid

berkomentar, tentang finman Allah, -#i di( 13K15
(U ,ii ). :r qi "Dan ianganlah kamu seperti

seorang perempuan yang menguraikan benangrrya yang

sudah dipintal dengan htat, meniadi cerai-berai kcmbali," ia

berkata, *Ini adalatr penrmpamuuul yang dibuat Auatr bagi

orang yang membatalkan perjanjiannya' Allalt

menyerupakannya dengan wanita yang memintal, lalu

mengtgai kembali pintalannya. Ia telatr memberikan sesuatu

kepada mereka, lalu menariknya lagi. Ia melanggar perjanjian

yang telah diberikan kepada mereka."SG

Firman-Nya, (4 "Menjadi cerai'berai kcmbali'"

Maksudnya adalatr setiap sesuatu Yarlg-diqrai setelatr dipintal' Bentuk

tunggalnya adalah ',tk. tpurn.p"ir i,:ti i:3t artinya yaitu, tulan

mengurai benang. sedangkan yang dimaksud di sini adalah

membatalkan perjanjian dan akad.

Firman-Ny a, g 8J e|i\ <,K 6'#V;Kfi <-D'#
$ ,,Ko*u menjadilan sumpah (perianjian)mu sebagai alat penipu

diantaramu, disebabftan adanya satu golongan yang lebih banyak

jumlahnya dari golongan yang lain " Maksudnya adalah, kalian

menjadikan sumpah yang katian gunakan unhrk mengadakan

perjanjian aliansi, batrwa kalian akan memenuhi janji terhadap mita

akad kalian itu, (menjadikannya) sebagai tipudaya'

n tbids Lihat IbnuAbi Hatim dalam tafsirnya Qn300) dari Qatadah'

t_
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Latafu W" *thyu tipu-daya dan muslihat agar mereka

mempercayai kalian, sedangkan kalian menyembunyikan
penglfiianatan dan niat untuk tidak memenuhi perjanjian, serta

berpindatr dari mereka kepada kelompok lain lantaran kelompok lain
lebih banyak jumlaturya daripada kelompok yang pertarna.

I

Lata^ [r5 dalam batrasa Arab artinya setiap perkara yang

tidak benar. Darinya terambil lafazh tt*i SIS'lbint yang berarti, aku

lebih tatru isi hati jatrat tulan. Bentuf< hinnya adalatr oll ei;Si ,ii>i
t.',o .. t,7. --r{ir1r:l}51 .

Firman Allah, '$U;Ja'A <rK,i\ "Disebabtran adanya

satu golongan-yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang
lain." Kata c):1 adalah bentuk komparatif dengan pola ,liif dari kata

,A yang artinya lebih banyak. Bentuk lairurya adalah (if. S"-u
seperti syair berikut ini:

pt &Grr; jrf i r:at,si 'tBLk ",F;|
"Ia hunus tombak dari Klrath, seolah ruas-ruasnya

adalah biji htrma yang sangat kcras, lebi!! panjang dari sepuluh,
sekitar sehasta."tut

Lafa^ ttt i 3:d -f artinya: Fulan memungut riba dari
omng ini. Disebut demikian karena ada tambatran yang dikenakannya
pada orang yang berutang kepadanya melebihi modal pokoknya.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli tak\ ril,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

s terdapa dalm Lisan Al 'Arab (entri: i;i). 'r' i artinya kurma kering yang

keras.
Ibmu Bari bertota, "Disebutkan bahwa bait ini milik Hatim Ath-Tha,I, tetapi alm
tidak menemukannya dalam kitab syairnya."
Bait ini disebutlon pula oleh Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun (3?ll).
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21948. Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Abdullah bin Shatih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 'yf^A 6K 6
'r3 b;J "Disebabkan adanya satu golongan yang lebih

banyak iumlahnya dari golongan yang lain," ia berkata,

"Maksud lafazh url rAa"fr,lebih banyu1.rr506

2lg4g. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

keoadaku dari avahnva dari Ibnu Abbas, tentang firman

eian, $ ASJ'a|A <,K {1 "Disebabtran odanva satu

golongan yang lebih barryak iumlahnya dari golongan yang

lain," ia berkata" "Satu golongan lebih banyak jumlahnya

dari golongan lain."5o7

2lg5o. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, seluruhnya dari lbnq{bi Najih, dari Muja}rid,

tentang firrran Allah, $A;J',lrA <rK 6 "Disebabkon

adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari

golongan yang lain," ia berkat4 "Mereka mengadakan

aliansi dengan sekutu, lalu mereka mendapati kelompok lain

56 lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya QD300), Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al
'Wu (3?ll), dan Abu Ubaidatr dalam Maiu Al Qar'm (11367).

w tbid
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yang lebih banyak jumlahnya dan lebih kua! maka mereka
membatalkan perjanjian dengan yang pertama dan
mengadakan aliansi dengan yang ftedu4 yang) lebih kuat.
Padahal, mereka dilarang berbuat demikian.,'50E

21951. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami dari Waraqa,, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, dengan riwayat yang semisalnyas@

21952. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat
yang semisalnya.slo

21953. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, '#V'ffi6):*
"Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat
pentry diantaramu," ia berkata, ..Maksudnya 

adalatr

qelekhianataU di antara kalian.,'srl Tentang firman Allah, 6
ULr;Ja2A <'K "Disebabtran adanya satu gotongan
yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain," ia
berkata, "Maksudnya adalah, ada suatu kaum yang lebih kuat
dan lebih banyak jumlahnya daripada suatu karm.',

21954. Ibnu AMil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Tsur menceritakan kepada-kami. dari Ma'mar, dari eatadatr,
tentang firman Allah, 'F; yf ,,Sebagai alat penipt

s Mu5ahid dalam taBirnya O"l. 425), Ibnu Abi llatim dalam tagirnya ef23OO),
dan lbnu Al lavzi dabn 7.ad Al Masir (41499).n lbtd

5'o lbidtrt lbnu Abi Hatim dalam tafsimya (7 D3OO).
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diantuanr4" iaberkata, "Maksudnya adalah, pengkhianatan

di antara kalian."5l2

21955. Yunus me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: - Ibnu Taid

berkomentar, tentang firman Allah, '#V"'ru6;#
"Kamu menjadikan sumpah (perianjian)mu sebagai alat

penipu diantoamu," ia berkata, *Unfirk menipu dengan

$rmpah. Seseorang memberi perjanjian kepada orang lain,

memberinya jaminan keamanan, dan menempatkannya dalam

kondisi auran. Namun, rencananya berubatr saat orang lain itu

berada di te,mpat yang aman dan berbalik mengkhianatinya.

Hal yang paling jelas dalam hal ini adalah suatu kaum yang

menjadi sekutu bagi kaum lain. Mereka saling berjanji setia,

mengadakan perjanjian. Lalu mereka didatangi kaum lain

yang berkata, 'Kami lebih banyak, lebih kuat, dan lebih

tangguh. Oleh karena itu, batalkanlatr perjanjian dengan

,- mereka dan kembalilatr kepada kami!' Mereka pun

melalorkannya

Itulah maksud firman Allah, ib l4 4i'^:,:#Si lt::i {3
W'?&'ii'A4 'Dan janganlah kamu membatalkan

sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang

kamu telah meniadikan Allah sebagai saksimy 
^(terhadap

sympah-sumpah iu)'. Jtgafirman Allah, 8r1'a2,4 <rK 6
'iAU'Disebabkan adanya satu golongan yang tebih banyak

jumlahnya dui golongan yang lain' -

Maksud lafazh i;J adalatr lebih banyak. Dikarenakan

kelompok lain lebih banyak dari kelompok yang pertama"

,r2 Abdnrrazzaq dalm ta8irnya Qn76),Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya Qn300),
dan Al Mawardi daln A*Nulcat wa Al 'Ilyun Ql2ll\.
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maka kalian membatalkan perjanjian antara kalian dengan

mereka. Jadi, ayat ini turun berkaitan dengan perkara ini.
Sedangkan perkara lain berkaitan dengan orang yang

memberi perjanjian kepada orang lain, menempatkannya di
dalam bentengnya, kemudian mengkhianatinya. Ayat pertama

berkaitan dengan kaum tersebu! sedangkan ayat terakhir
berkaitan dengan orang ini."sl3

21956. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mende-ngar Adh-

Dhahhak berkomentar tentang firman Allah, 'e'14 <-rK
$ A,tJ "Drrrbabkan adanya satu golongan yang lebih
banyak jumlahnya dari golongan yang lain" Ia berkata,

"Lafa^ uJ 
"rt^yuadalatr, 

lebih banyak. Jadi, maksud ayat

ini adatah, kalian wajib memenuhi perjanjian."sla

('j# *-jKC'#(i K'rlll: " D an s e s un g guhnya di H ar i
Kiamat alran dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu
perselisihkan iht." Maksudnya adalah, "Agar Tuhan kalian
menjelaskan kepada kalian, watrai manusi4 pada Hari Kiamat kelak
saat kalian sampai kepada-Ny4 untuk membalas setiap kelompok dari
kalian atas perbuatannya di dunia. Dia membalas yang berbuat baik di
antara kalian dengan kebaikan, dan yang berbuat jatrat dengan

kejahatan. Allah akan menjelaskan hal-hal yang kalian perselisihkan

di dunia. Di antara hal yang diperselisihkan manusia di dunia adalatr

orang yang beriman kepada Allah mengakui keesaan Allah dan

kenabian Muhamrnad SAW, serta membenarkan apa yang diutuskan-
Nya kepada para nabi-Nya. Sedangkan orang kafir mendustakan

semua itu. Itulah perselisihan mereka di dunia, yang mana Allah akan

'r' Ibnu Kasir datam ta8irnya (81350).
trl lbid
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memberi peringatan kepada hamba-hamba-Nya untuk menjelaskan

kepada mereka saat mereka menghadap-Nya dengan penjelasan yang

disebutkan tadi. 
eCO

,s *jxari' U #t 
" 

ti'fi H)$';ifr i'6 15

o D an lanloa. Ntah menghendal,i, nixay o Dio mmi ailikmt
t@w sfru n:ntrrt (saio), tctf,pi Nlah mmyesatkmt siapo

y61ttgdilcehmilalci.Nycdann337nberipeturtiukl<epadasia1a
yrrflg dil<ehenitaki,Ny4. Don sesunguhny ol<anu al&rt

ititmryo tefiong npa yong talah l<ffruu Wal<frn."
(Qs. An.N"1r1 t16l: 93)

Talcwit fiman -A1ah: $!2'zLj'-A H6';i'l i6 !)3

6F:i';Kfl1W5fr-i,s,;$-jr;ayiW@anhatauAaah
menghendaki" niscayo Dia meniadikan kamu satu amat lsaial'
tetapi Allah nenyesotkan siapa yang dihehendahi-Nya dan mcmberi

petunjuh hepafu siapa yailg dikehendaki-Nyo Dan sesungguhnya

hamu ahan ditonya tentang apayang telah kanu hefiahan)

Mal6ud ayat ini adalalL Allah Ta'ala berfirman, "Seandainya

Tuhail kalian bertehendalq watrai manusia, maka Dia pasti berbelas

kasih kepada kalian dengan me,mberi taufik dari sisi-Nya' sehingga

kalian semua menjadi sattr kelompok dan menjadi pengikut sattt

agamq tidak berselisih serta tidalc Uerpecan+elatr. Tetapi, Allatl

membeda-bedakan kalian dan menjadikan kalian pengikut dari

beragam agam4 dengan cara memberi taufik kepada sebagian untuk
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beriman dan taat sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin, serta
mengabaikan dan tidak memberi taufik kepada sebagian lainnya
sehingga mereka menjadi orang-orang kafir. Allah pasti akan bertanya
kepada kalian semua pada Hari Kiamat tentang perbuatan kalian di
dunia terhadap perintatr dan larangan-Nya, kemudian Allah membalas
orang yang berbuat taat karena ketaatannyq dan orang yang berbuat
maksiat karena kemaksiatannya. "

ao@

'Ai G,!i+;|'&' ;:i i'$ U; W'{ti, W {J

iT"36fJj7,*&;3,'*e,
" D an i anganlah l<mw i adil(fi r nnnp ah. rurnp alm:ru seb agai

alat penipu diantmama, !ffig menyebablcan tergelhcir
l,aki(nw) semdah k.rikoh tcgalcnya, dnrr l<mw rasalian

lcemelmatan (di fuu.io) l<mena l<nru mengholf,rrgi
Qnarrusia) dmi ialan Nldh, danbaghnu adedb yangbesorr."

(Qs. An,Nahl [16]: 94)

ralrwil firman Auah: e\i.it5 U; V,'K*l l;airfi {Ji# $i'1J.,7 ,yra &'j"'*''e,rA,jlt;ii (Dan
janganlah kamu jadikan sunpah-swnpahmu sebagai alat penipu
diantoramu, yang mcnyebabhan tergelincir hahi[muJ sesudah kokoh
tegaknya, dan leana rasakan kemelaratan [di duniat karena leunu
rungholangi [nmusial dari jolan Alhh, dan bagilna adzab yorg
besor)
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fvlaksrd ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Janganlatr

menjadikan smpah-sumpah di antara kalian itu sebagai sarana

muslihd dm thianat di antara kalian, untuk menipu orang lain."

Firmm AllalL V3'3r\:i35 "Yang menvebabkan tergelincir

kfri@ru) sesudah kokoh tegabtya." Maksudnya adalah, yang

me,lryebabkm kalian binasa sesudah kalian aman dari kebinasaan. Ini

melrpakan pemmpamaan tentang setiap orang yang mendapat

musibah setclah eman, atau jahrh dalam kondisi sulit setelah selamat,

s€rta hal-hal lain yang semakna dengan tergelincimya kaki,

sebagaimana syair berikut ini:

9>t5t "* 
u) o\'&t G::" *'01'6il +'e

"I(ou aknr diiegal untuk nenjadi terdepan-

Dot ditendang punggumu jiko trakimu tergelincir- "515

Firman-Nya, ;;rt$;ii "Dan kamu rasakan kcmelaratan (di

dunia)-r' lv{aksudnya adalalL kalian merasakan kesusatran, yaitu adzab

Allah yang ditimpakan-Nya kepada orang-orang yang bermaksiat

kepada-Nya di drmia, dan itulah sebagian adzab yang ditimpakan-Nya

kepada orang-orang kafir.

$t,g ;i *"* t\ " Karena kamu menglulangi (manusia)

doi jatu Attah" Maksudnya adalah, karena kalian menghalangi

orang yang he,rdak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ivraksrd firman Allah, i# l6!F5 'Dan bagimu adzab

Wg beso," adalalL di akhiraq yaitu Neraka Jnhanam. Ayat ini

menryakm petnjuk bahwa takwil Buraidah yang kami sebutkan

tentans ftman AllalL *"i, $L $ #,$5; "Dan tepatitah

sr tr(nni tidak me,ne,mukm bait ini kecuali pada Al Qurthubi dalam l, Joni' li
Af,*on ll qt' ot (lU lT2).

t_
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perjanjian dengan Allah apabila lcamu berjanji," dan ayat-ayat
sesudahnya, maksudnya adalah, omng-orang yang berbai'at kepada
Rasulullah SAW diperintatrkan untuk tetap memeluk agama Islam,
tidak meninggalkan Islam karena minoritas pemeluknya dan
mayoritas orang-orang musyrik. Talflrril inilah yang benar, bukan
takwil Mujahid, karena peraliban suatu kaum yang beraliansi dari
sekutu mereka kepada kelompok lain tid"k menunjukkan upaya
menghalangi manusia dari jalan AllalU serta tidak menunjukkan
kesesatan dari petunjtrk.

Di dalam ayat ini Allah menggambarkan orang-orang yang

berbuat demikian, bahwa dengan menjadikan sumpatr sebagai alat

menipu di antara mereka dan dengan melanggar sumpah setelatr

diteguhkannya, berarti mereka telah menghalangi manusia dari jalan
Allah, dan mereka itulah oftmg-orang yang sesat (sebagaimana

dijelaskan dalam ayat sebelumnya). Inilah sifat orang-orang yang

kufur kepada Allah, bukan sifat orang yang mengalihkan perj.anjian

aliansi dari satu kaum ke kaum yang lain.

ooo

bo\itJ3-L;ii''--r3yfu6ii*'ril;J;
t$igr;ii$g'ryr,fu:5,+Y@a;*

@ 5}g1;,11u.fr;A7j*
nDan jangotiahlc,nw atlc,r periutiiolww iletgan y'.Jilah

ilmganharga yarlg seilikit krnrah), se$ragprlvrya apa yang
odo di sisi Allch, irt.dah ymrglcbihbadlkbagrrrrl iikal<onau

nengetalwi. Apd yarJg di sisimu al<an leryap, d*. opo ydttg
odn disisi Alloh adr/rahkel<al. Don sesungguffiAlfumi
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akffi nemfui balasrrlt lnpdo or(mg. or (mg y arrg sabar
ilmgar Wholo ymtglebihboik ilnri apd yang telah mqela

Wal,au" (Qs. An Nahl [16]: 95.96)

Trkrrit fimen llhh:'L'3 itiLfr;t;i;{(j. :rit.,J7 rj;-*l;
w r.5I 3ir{ij bt li *Y;-uTis @-otr iE o\:fi
@ 6jq-Vt4 Y fr i;l @on jangontah kamu tuhar
perjanjiamu dcngan Allah dengan harga yang sedihit [murahJ,
sesungguhalru qpa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik
bagimu jika kamu mengetohul Apa yang di sisimu akan lenyap, dan

apa yang oda di sisi Alloh adalah kekol. Dan sesungguhnya Kami
akan memberi balasan kepoda orang4rrang yang sobar dengan
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjahon)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Janganlatr

kalian melanggar janji-janji kalian, watrai manusia, serta akad-akad

yang kalian buat dengan sumpalL dengan maksud mencari kesenangan

dunia yang sedikit dari pelanggaran perjanjian tersebut. Tetapi,

penuhilah janji Allah yang telatr memerintahkan kalian untuk

memenuhi janji, niscaya Allah memberi kalian patrala atas perbuatan

tersebut kar€na Pahala yang ada di sisi Allah untuk kalian atas

tindakan kali2l memenuhi janji itu lebih baik bagi kalian jika kalian

mengetahui perbedaan keutamaan antara pengganti, yang salatr

satunya berharga rendatr, yang kalian peroleh dengan cara melanggar

perjanjian Allah di dunia, dan (yang lain adalatr) pahala yang besar di

akhirat atas tindakan kalian memenuhi janji.'

Ke,mudian Allah menjelaskan perbedaan antara dua pengganti

dan balasan tersebut, *Apa yang ada di sisimu dan kalian miliki di

duniq wahai manusia, pasti habis dan lenyap 
-meskipun 

banyak

jumlahnya 
fSanekan kebaikan-kebailon yang ada di sisi Allah bagi
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orang yang memenuhi perjanjian-Nya dan menaati-Nyq adalah abadi
dan tidak lenyap. Oleh karena itu, untuk sesuatu yang ada di sisi-Nya
itulah hendaknya kalian beramal, dan terhadap ynng abadi dan tidak
fana itulatr hendaknya kalian berusaha ke,ras."

Firman-Ny4 <,JQl3LLu, tA ;:A|;tirji q$3
"Dan sesungguhrrya l(ami akan memberi balasan kepado orang-
orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kcrjakan " Maksudnya adalah, Allah pasti membalas orang-
orang yang sabar atas ketaatan mereka kepada-Nya dalam kondisi
susatr dan senang. Allah pa*i membalas mereka pada Hari Kiamat
atas kesabaran mereka dalaur menaati-Nya, dan tindakan mereka yang
segera mencari ridha Allall dengan balasan yang lebih baik daripada
yang mereka amalkarU bukan yang lebih buruk, dan Allah pasti
mengampuni dosa-dosa mereka dengan kemuratran-Nyu.t'u

eE@

b
''^i+ i# ri4b9,';, s3 5 Ft gt * i* ;

@ ilg. tSu+c t#\. iA ;{L;ij
"Barangsiapaydrrgmengerial@rrornnr.alslwlih,bariklahi.loli

rnaupun puurQumt df,lfin l<eadau. bqilnan, moka
sesunggut*yaal<anl<onrribrtril<fr nkcpadaryal<ehidupur

y arJg b aik dm sesunggu trny a akan l<ornri bqi b alasan
lnp"da mqela ilengm pahakyanglebihbaik ilui apa
ycrng tclah nselawalwr." (Qs. An,Nahl U6lz 971

516 Dalam manuskrip terdapat teks: Dengan menyebut nama Allah yang I\[aba
Pe,murah lagi Maha Penyalang. Ya Tuhanku, mudahkanlah.
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Tatrwil firman Allah: L.:)'; $ 5*; n(li :'*-;.
LF*! l3\, 11, *t, frA ;{L:.i3 ',i+ 4,# ii;#l

@arungsiapa yang mengeriakan amal shalih, baih laki-laki maupun

perempuan dalan keadaan beriman, maka sesungguhnya akan

Kumi befilran kepadanya kehidupan yang baih dan sesungguhnya

ahan Komi beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih

baik dari aln yang telah mereka keriakanl

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirrran, "Barangsiapa

berbuat taat kepada Allah dan memenuhi janji-janji Altah apabila ia

berjanji, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu berimaru yaitu

membenarkan pahala yang drjanjikan Allah kepada orang yang

berbuat taat atas ketaatannya, dan membenarkan ancaman yang

diberikan Allah kepada orang yang berbuat maksiat atas

kemaksiatannya, maka Atlatl pasti memberinya kehidupan yang baik."

Para ahli tala ril berbeda pendapat mengenai maksud

kchidupan Wry baik yatgdijanjikan-Nya kepada mereka.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalalL Allah

menghidupkan mereka selama mereka tinggal di dgnia dengan rezeki

yang halal, dan yang berpendapat demikian adalah:

21957. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'adz menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Sami,

dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

'-4t'3'i'riilit "Maka sesungguhrrya akan Kami berikan
.-) J-

kcpadarya kchidupan yang baih" ia berkata, "Kehidupan

yang baik maksudnya adalah, rezeki yang halal di dunia."Sl?

21958. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'adz menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Sami,

tt7 lbnu Abi Hrtim dalam tafsimya QD30l), Al Mawardi dalam An-Nukat wa AI
'tlry Ql2t2), dan lbnu Al Jauzi dalm'Zad Al Masir (4l4tE)-
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dari Abu Malik dan Abu Rabi, dari Ibnu Abbas, dengan

riwayat yang semisalnya.slt

21959. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritalcan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Sami, dari Abu

Rabi, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ry- G 3
'4 €,t; 33;S$'-3';t sA 5 *t e "Boangsiapa

ydng mengerjakan oilral slalih boik laHJdld maury
perempuon dalam keadoan berimot noka seswtggubtya

akan l{ami berikan kepodanya kchi&try, y@tg baih" ia

berkata, "Maksudnya adalalu rezeki yang baik 4i drrnia"sle

21960. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'adz menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Sami,

dari Abu Malik dan Abu Rabi, dari Ibnu Abbas, tentang

fimran Allah, 4^4',#f1# "Mako seswtggritnya akan

Kami berikan kcpadanya kehidupan y@rg bailc," ia'berkate
"Maksudnya adalah, rezeki yang baik 4i 6,-i^rr520

21961. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkara: Fadhl bin
Dukain menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Sami, dari Abu
Rabi, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allalt '',8 fr;#l
€^$ 'Ua*a sesunggtimya okan l(anti berikm kcpadanya

kchidryanyang baih " ia berkata, "lvlaksudn5ra "dalab rcz*ki
yang baik di dunia"52l

21962. Muhammad bin Sa'd menceritakan ke,padaku, ia be*ata:
Ayahku menceritakan kepadakq ia bertata: Pamanku

5t' Ibid
're lbidn lbtd-
t2' Ibid.
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya dari Ibnu- Abbas, tentang firman

ai*,,''^4 4,* r1#$"*j'; S3 5 Ft nt ri|*3
"Barangsiapa yang mengeriakan amal shalih, baik laW-laH

maupun perempuan dalam kcadaan beriman, maka

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya lcehidupanyang

baih " ia berkat4 *Maksudnya adalah, di dunia-"sz

21963. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

uyainah menceritakan kepada kami dari Mittrraf, dari Adh-

Dhahhah tentang firman Allah, ''4'l!; f"#, "Maka

sesungguhnya akan Kami berikan kcpadanya kchidupan yang

baih" ia berkat4 "Maksudnya adalah, rezeki yang baik dan

halal.'523

21964. Abdul A'la bin Washil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aun bin Satarn Al Qurasyi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Bisyr bin Umaratr mengabarkan kepada kami dari

Abu Rauq, dari Adh-Dhatrhak, tentang firman Allah, L1;#l
'\A '}3 "Maka sesungguhrrya akan Kami berikan

kepadanya kehidupan yang baik," ia berkatq "la memakan

makanan yang halal dan memakai pakaian yang halal."s2a

Ahli takwil tain berpendapat bahwa firman Allah, '',#- fi;#l
''4 "Maka sesungguhnya akan Kami berikan kcpadanya

trchidupan yang baik," maksudnya adalah, Altah memberinya sifat

qana' ah, dan yang berpendapat demikian adalah:

21965. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Minhal bin Khalifalt

sn lbtd.

'a Ibnu Al lauzi dalam Zad ,ll Masir (laB\.
'r lbnu Al Iauzi drlam 7ad Al Masir (414t9).
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dari Abu Ktuzaimah Sulaiman At-Tarrmar, dari seseorang

yang meriwayatkannya dari Ali, tentang firman Allah,

L4,',*fr;XS "Maka sesunggulmya akan Kami berikan

kcpadanya kchidupan yang baih" ia berkata "Sifat
q@ra'ah."525

21966. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim
menceritalcan kepada kami dad Abu Sa'id, dari Al Hasan Al
Bashri, ia berkata" "Kehidupan yang baik maksudnya adalatr,

sifat qana'ah."s26

Ahli takwil lain berpendapat bahwa kchidupan yang baik
maksudnya adalah kehidupan dalam keadaan beriman kepada Allah
dan taat kepada-Ny4 sebagaimana dijelaskan dalaur riwayat berikut
ini:

21967. Husain menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
. Dhatrhak berkomentar, tentang firman Allah, 1'E- ru#

'i3 "Mol* sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya

kchidupan yang bailc," ia berkata, "Barangsiapa beramal

shalih dan beriman, baik saat susah maupun senang, maka

kehidupan itu baik. Sedangkan barangsiapa berpaling dari

peringatan Allab tidak beriman, dan tidak beramal shalilu

maka kehidupannya sempit, tidak ada kebaikan di

dalamnya."527

5r Al Mawardi dalam A*Nukat wo Al'Wn (3D12)dan lbnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masb (4/4tt).

tn lbid.5' Al qurthubi dalam Al Jami' li At kaDt Al Quiu (10/l S2).
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Ahli talatril lain berpendapat bahwa kchidupan yang baik

maksudnya adalah kebahagiaao, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

21968. Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas, telrtang firman Allah, ''4,'l$-fi#r
"Mal@ sesungguhnya akan Kami berikan kcpadanya

kehidupan yang boik," ia berkat4 *Maksudnya adalatl

kebatragiaan."52s

Ahti takwil lain b€ry€rdapat bahwa 'kchidupan yang baik'

maksudnya adalah kehidupan di swga sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

21969. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haudzatr menceritakan ke,pada karti dari Auf, dari A[ Hasan,

tentang firman Allah, '4 '',!; X;# "Maka

. sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kchidupanyang

bailc," ia berkata, *Tidak ada kehidupan yang baik untuk

seseorang kecuali di surga"529

21970. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan,

tentang firman AllalL '-4 '',t; '(;;-'$ "Maka

sesungguhnya akan Kfrni berikan kepadanya kchidupan yang

baih" ia berkata, "Tidak ada kehidupan yang baik untuk

seseorang kecuali di surga"53o

t' Ibnu Abi Hatim datam ta$ir4'a (723ol), Al Mawardi dalm An-Nuka wa Al
'UW Qnl2), dan lbnu Al 1s77 &,tr,rn Zad Al Masb (414t9).

s lbnu Abi Hdim dalam ta8irnya Ql23Ol) dan lbnu Al Jauzi dttgln lad Al Masir
(4t4t9).

5{ Ibid.
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21971. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman AllalL :1r4; i( \"-',*J
''4 '',!; '^1+# ""#' '; $1 

- 
"Barangsiapa yang

mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya alcan Kami

berikan kepadarrya kchidupan yang baih" ia berkata,

"Maksudnya adalatr, Allah tidak menghendaki suatu amal

kecuati dengan ikhlas, dan mengharuskan arnal itu dilakukan

dalam keadaan beriman. Allah berfirman, ''4';t; ''34{il
'Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya

lrchidupanyang baik'. Maksudnya yaitu, di surga."53l

21972. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

. menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Jwaij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, ''4'z)" frqS "Maka sesungguhnya akant Kami

berikan kcpadanya kehidupan yang bailq " ia berkata, "Allatl
memberi mereka kehidupan yang baik di akhirat."s32

21973. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia . berkata: Ibnu Zaid

berkomentar, tentang firman Allab 5 Ht n(J* :t* J
1 '',!; t3'41 '-j' ';-t $1- "Ba'angsiopa vang
mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan

dalam kcadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami

berikan kcpadanyo kchidupan yong baik," ia berkata

"Kehidupan yang baik di akhirat maksudnya adalah surga

Itulah kehidupan yang baik. Allah berfirman, ;{XJ;i3

53r Al Mawardi dalan An-Nufut wa Al'Uyun Qnn).
532 Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al 'Uyun QnlD dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Masir (414E9).
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3fi3-\3\4( aA",nA 'Dan sesungguhnya akan Kami

beri balasan kepada mereka dengan palwla yang lebih baik

dari apa yang telah merelra kerjakan" Tidakkah kamu

memperhatikan firman Allah, Oq d'i ,;4- 'Alangkah

baibtya kiranya aht dahulu mengerjalcan (amal sholih) untuk

hidupht izi'. (Qs. Al Fajr lSgl:2$ Inilah alfiiratnya' Allatl

fi rmanAllah,T.'c.;i\d':;;-91;nsb"Dansesungguhnva
akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan'. (Qs' Al
.Ankabuut [29!: 6$ Akhirat adatatr negeri kehidupan abadi

bagi penghuni neraka dan penghuni surga. Di sana tidak ada

kematian bagi seorang pun dari dua kelompok tersebut'"533

21974. At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu

la,far menceritakan kepada kami-dari ayatrnya, dali Rabi,

tentang firman Allah, Lrt ';t [J J *t ;t:;i" |t -J

"Barangsiapa yang mengerjalan amal shalih, baik laki-laki

'maupun perempuan dalam keadaan beriman," ia berkata,
..Iman maksudnya adalah ikhlas semata-mata kepada Allalt.

Jadi, jelas batrwa Allah tidak menerima suatu amal kecuali

dengan ikhlas untuk-NYa. "534

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalatr yang

mengatakan bahwa takwil ayat tersebut adalah, Karni pasti

memberinya kehidupan yang baik dengan sifat qana'ah, karena

barangsiapa diberi Allah sifat qana'ah terhadap rez,eki yang dibagikan

untuknya, maka ia tidak banyak tetih oteh duniq tidak banyak

kesusahannya, serta tidak keruh kehidupannya karena mengejar

ambisi yang barangkali luput darinya atau tidak bisa diperolehnya.

t33 Ibnu Al Jauzi dalam 7.ad Al Masir (41489)-
tu LrttatAt-Tamhidkarya lbnu Abdil Barr (6/50).
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Kami mengatakan takwil inilah yang paling tepat mengenai

ayat ini, sebab sebelumnya Allah mengancam batrwa jika mereka

(kaum) bermaksiat kepada-Nya maka Allah akan menimpakan

keburukan di drmia dan adzab yang besar di akhirat kepada mereka.

Allah berfirm an, G.*'. *-'l$ g; V,'# W {;
7 ,* & ;3':* (-,'.Ai 6]S;1'Do, janganlah lamu jadikan

sunpah-sumpahnu sebagai alat pentpu diantaramu, yang

menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegabtya, dan kamu

rasalran kcmelaratan (di dunia) karena karnu menghalangi (manusia)

dari jalan Allah." Ayat ini menjelaskan balasan bagi mereka di dunia

darl adza;b yang besar bagi mereka di akhirat. Ayat ini lalu disusul

dengan janji bagi orang yang memenuhi janji Allah dan menaafinya.

Allah berfirman, "Apa yang ada di tanganmu di dunia pasti habis,

sedangkan apa yang ada di sisi Allah pasti abadi." Setelah itu, Allah
dengan hikmah-Nya melanjutkannya dengan janji kepada orang-orang

yang taat kepada-Nya dengan kebaikan di dunia dan ampunan di
akhirat.

Sementara itu, pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

batrwa maksudnya adalah rezeki yang halal, tidak jautr dengan

pendapat kami dalarn hal ini, yaitu bahwa Allah menjadikannya

qana'ah terhadap rezeki yang halal meskipun sedikit, sehingga

nafsunya tidak mendorongnya untuk mencari banyak rezeki tetapi

tidak halal. Tegasny4 Allah tidak memberinya rezcki yang banyak

dan halal, karena kebanyakan orang-orang yang mencari ridha Allah
tidak dikarunia rezski halal yang banyak di dunia. Sebaliknya, kami

mendapati kehidupan yang sempit lebih mendominasi mereka

daripada kehidupan yang lapang.

Firrran-Nya, |,fr-tle 6 #\ ,i3{t ;{L;i3 "Dan

sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kcrjakan " Tidak
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diragukan lagi bahwa balasan yang dimaksud adalah di aktrirat'

Demikianlah pendapat para penakwil firman Allah, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21975. Abu Sa'ib menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Mu.adz menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Sami,

dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

1';,;3-t3rLc eA", iA ;{XJ;i3 "Dan sesungguhnva

akan Kami beri balasan kcpada mereka dengan pahala yang

lebih baik dari apa yang telah merekn keriakan," ia berkata,
..Ketika mereka telah kembali kepada Allah, maka Allalt

membalas mereka dengan patrala yang lebih baik daripada

yang telatr mereka kerjakan."535

21976. Ibnu Waki' menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Mu.adz menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Sami,

dari Abu Malik, dari Abu Rabi, dari Ibnu Abbas, tentang

riwayat yang sama.s36

21977. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari sufyan, dari Isma'il bin

$emi, dari Abu Rabi, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

iA ;{XJ;13 "Dan sesungguhrrya akan Kami beri

bilasan tn*do merela," ia berkata, *Maksudnya adalatr di

akhirat.'537

21978. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, Suffan

5r5 Ibnu Abi Hatim dalm tafsimya (7D3Ol) dm Al Mawardi &lm A*Nulcat wa

At' IJW Q Dl2) tarya sanad.
5?6 lbid
5r, Ibid
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menceritakan kepada kami dari rsma'il bin Sami, dari Abu
Rabi, dari Ibnu Abbas, tentang riwayat yang sama.s3t

21979. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadalor, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaha ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayalurya, dari Ibnu Abbas, tentang fimran
Auarr t;r3_ g\L ti #\ iA ;{+;i3 ,,Dan

sesunggulmya akan Kami beri balasan kcryda mereka

dengan pahala yang lebih baik doi aW yang telah merelca

Iccrjakan," ia berkata" *Allah membalas mereka di aktrirat

dengan pahala yang lebih daripada yang mereka kerjakan."s3e

Menurut sebuatr pendapat ayat ini turun berkaitan dengan

para pengikut agama-agama yang saling berbangga diri. Masing-

masing pengikut kelompok agama itu berkata, "Kami yang terbaik."

Oleh karena itu, Allah menjelaskan kepada mereka tentang penganut

agama yang terbaik. Pendapat ini dijelaskan dalam riwayat+iwayat
berikut ini:

21980. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin

Ubaid menceritakan kepada kami dad Isma'il, dari Abu

Shalih, ia berkata: Orang-orang yang menyembah berhalq
para penganut Taurat, dan para penganut Injil, duduk

bersam4 lalu sebagian dari mereka berkata, "Kami yang

terbaik!" Sebagian lain lalu b€rkata, "Kami yang terbaik."

Allatr pun menunrnkan ayat, ';; 6;llSl*t 4l:,Ji:*3
'*i "Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik

laki-laki motqnn peremlntan dalon kcadaan b eriman. "54o

ooo
t" Ibid-
53e lbids Al Qnrthub i dalam Al Jot i' li At kon Al Qu' ot (l0l 17 4).
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:i, i$ I!y@ r#i,;t'i rti ifu" t g,r,.r$X X; f'9

;JUF_4;if;W(O$eWc3y'

@6{ t + i'rir, r,tr;i. <rii & :fiia
' Afui/o. kfrnu menfucd N Qur' ary h'eilalilah l<ffiw
memfntraperlindungarJkepr,daNlahilmisyetmtyonrtg

trrilolfniu Sesnnggxhnyo syetmr ini fidak adnlcelatasoamya
dts oroaltg,, ot@tg y orrrg bqlmm dtn bfiNt orlrf,l l<Egdf,

Talwuuy a. Sesargguhny o lcclaruvrm.ry a (q etarli lmluy alah

NJalr.o (Qs. An Nahl [16]: 98.100)

T*nil firmen Allah: iSi S{,iti i 6\'.*riitf!$ :rG 6{
x,Ji;.fiy@- iiLu. ;;- 4j- 6i $:r. o-$r e W5 # fit @
@<;lF + jt-1r";11o-li :F @pabita kanu membaca At

Qw'on, hcnfuhlah kana numinta peilkdugan kepda Allah dari

rydon yug te?kurr.h Sesungguhnya syetan ini tidoh ada

*c*utsotnya atas orang4rang yong berbntn don bertatvakal

kryda Tdtunyo Sesungguhnya kckuasaannya [syel'anJ hanyalah

dos orungoruag yailg nengambilnya iadi penbnpfut dan atos

oJut4twrg yang rrrcrrrpersekutul@rrnya dengoa All4lr)

lvfaksrd firman di aas adalab, Allah berfirman kepada Nabi

SAW, "Jika kamu, wahai Mubamma4 hendak membaca Al Qur'aru
meka mintalah perlindrmgau kepada Allatl dari syetan ymg terlutuk."

Scor@g ahli bahasa mengklaim bahwa ayat ini teirnasuk

kdeggi taqdim danta'Hir (meletakkan un$r kalimat di depan, tetapi
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sebenaxnya terletak di belakang). Menunrfirya, makna kalam ini
adalah, jika kamu meminta perlindrmgan k"pada Allah dari syean

yang terkutuk, maka bacalah Al Qur'an. Pendapatnya ini tidak

beralasan, karena jika demikian maka setiap kali seseorang meminta

perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutulq maka ia wajib

membaca Al Qur'an. Sebaliknya, makna yang benar adalah yang kami

kemukakan.

Firman AllalL ;) gE$ti, it\-r;Jt "Henda*lah twnt
meminta perlindungan kcpada Allah doi syetotyotg terlartulc," tidak

menunjtrkkan perintah wajib, melainkan sebagai pe,mberitahuan dan

anjuran (sunah). Tidak ada perbedaan pendapat di selunrh kalangan

ulama bahwa barangsiapa membaca Al Qur'an tanpa meminta

perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutulq sebelum atau

sesudatr ia membacanya, maka iatidak dianggap mengabaikan perkara

wajib.

Ibnu Zatd berpendapat sejalan dengan apa yang kami

kemukakan:

21981. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard

berkomentar, tentang firman AllalL i, i$#6}fi :rg('f
O|\*Ai "Apabila kmnu membaca Al Qtr'oa t endaklat

lramu meminta perlfudungan kcryda Allah dui syetot yotg
terhttuk" Ia berkata, "Ini menqlakan petunjuk dari Allah
kepada hamba-hamba-Nya.'s I

Firman-Nya, i,JUrr- *;.5 if't ti:f. 6-tr1 &'bt$ A ;4 frl
"Sesungguhnya syetan ini tidak ado kcfuasaanryn atas or@tg-orong

yang beriman dan bertawakal kcrydo Tuhornya- " lvlaksudnlra adalalL

syetan tidak berkuasa untuk menyesatkan orang{rang ymg beriman

to' Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya QD3U2).
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kepada Allah dan Rasul-Nyq mengamalkan perintatr Allah dan

menjauhi larangan-Nya, serta bertawakal kepada Tuhannya dalam

menghadapi perkara-perkara mereka yang penting.

Maksud finnan Allah, Ltr;i- <rji :F :,;l;tl (y
"Sesungguhnya lcclansaannya (syetan) hanyalah atas orang-orang
yang mengambilnya jadi pemimpin, " adalalL hujjah syetan

ftekuasaan untuk menyesatkan) hanya terhadap orang-orang yang

menyembaturya serta menyekuhrkan-Nya.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah:

21982. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kalni,
ia berkata: Waraqa'menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

. _menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang

firman Allah, '!irLl-7 C3y "sesungguhnya pehtasaannya

(syetan) lunyalah," ia berkata, "Maksudnya adalatr

hujjah. "5a2

21983. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu -Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Altah, frj;i- <tji :F :{w 6y "sesungguhnya

kehnsaannya (syetan) luryalah atas orang-orang yang

s2 Muiahid dalam taftimya (hal. 425) dan Ibnu Abi Hatim dalam afsirnya
QD302).
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mengambihya jadi pemimpin," ia berkata avlaksudnya
adalah menaatinya. "543

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai perkara yang
untuknya syetan tidak bisa menggoda orang mukmin. Sebagian
berpendapat sebagai berikut:

21984. Aku meriwayatkan dari Waqid bin Sulaiman, dari Su$an,
tenpng firman Allab ;4,3 iF W(6J$ifiw(651&r;,$1dt54;ygfuf1fifrt
irJ*;-"sesungguhnfi syetan ini tidok ado kcfuasaowry

atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kapado
Tuhannya," ia berkata, "Ia tidak punya keluasaan untuk
mendorong mereka berbuat dosa yang tidak teramprmi.,,5e

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah
isti'adzah, karena jika ia memohon perlindungan kepada Allah, maka
Allah menghalangi syetan untuk menggodanya. Ahli takwil ini
membuktikan kebenaran pendapatnya rlrengan firman Allab, eb
4 A Xf SU 3 ;JE U,#l {rAfi; Dan j ika kamu ditimpa
sesuatu godaan syetan, maka berlindunglah kepoda Attah.
Sesungguhrrya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (es.
Al A'raaf [7]: 200) Kami telah menyebutkan riwayat pendapat ini
dalarn surah Al Hijr.

Ahli tatcwil lain berpendapat sebagai berikut:

21985. Al Mutsanna menceritakan kepadahg ia berkata: Ishaq
mengabarkan kepada karni, ia berkata: AMullah bin Abu

s' Ibnu Abi Hafim dalam aftirnya QD3O2) dan Ibnu Katsir dalm ta8irnya
(8/354).* [bnu Abi Hatim dalam taftinrya QD3OO). Tetapi kami tidak m€,n€,mukannya
pada Su$mn Ats-Tsauri di dalam ta$imya.
Riwayat ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalm Ad-hm Al M@ras (5/166),
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (3184),Ib,m Al Jauzi dalm Zad Al Masb
(4149o), dan Al-Alusi dalgfir P'ftth Al Ma'ani (14D30).

-
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Ja'far menceritakan kepada kami dari ay-ahny4 dari Rabi,

tentang firman AllalL ;4i i|'t$(6-if ["W'i4i$fry
l'3U;-"sesungguhrryi tyrro" ini tidak ada kchnsaawrya

atas orang-orang yang berbnan dan bertmyakal-kzPada

Tulwnnya." Hingga finnan AllalL Cl$ 4i'tiS 'oon

atas orang-orang y(mg mempersehttukannya dengan Allah.'-'

Dikatakan bahwa mus,h Atlah (yaitu Iblis) berkata, 36

@ <r,;*st?-'t'V$1,@ ar3 '#fr'*r, "Demi

kchusaan Engkott oht akan menyesatkan merekn semu(mya,

kccuati lwmba-lwntba-Mu yang muwrlis di nfrtara mereka."

Mereka itulah orang-orang yang tidak diberikan jatan bagi

syetan unhrk menyesatkannya. Kekuasaan syetan rmtuk

menyesatkan hanya terhadap kaum yang meriaaftannva

pemimpin dan melibatkannya dalarn perbuatan-perbuatan

mereka."545

21986. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku" ia berkata:

Ayatrku menceritakan ke'padaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan ke,padalar, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadalar dari ayahnya, dari Ibnu Abtas, filman

ei"t, i|U;-;4,3 iF'' W( 63\ eW 5,A 4,
,,sesungguhrtya syetan ini tidak ada lrehtasaannya atas

orang-orangtnngberimandanbertawakalkcpada
Tuhannya,-iaberkata"'Kekuasaansyetanuntuk
menyesatkan hanya terhadap orang yang meryfikan syetan

sebagai pemimpin dan durhaka kepada Allah''5'r6

st Ibnu Abi Hatim dalam taGiral.a (7D3OZ), Al l{awardi daln' A*Ntfu wa AI

'UW, (3D13), dan Ibnu Al lavi dalam ?ad Al Masir (41491)'
* Id; ALi ffafin dalam ta8irnya QD3O2) dan lbnu Al Jauzi dE,l?m tud Al Mosir

(4t491),.
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21987. Bisyr menceritakan kepada lcami, ia bertata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan k€pada lrami
d{ Q"t"aa[ tentang firman Altab <r-ii (S :i!li:,fi;
';tr;;- "Sesungguhnya kchtasaawrya (sWtan) hutyalah atas

orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpia " ia berkata,

"Maksudnya adalah, orang-orang yang menaatinya dan

menyembahnya."54T

Pendapat yang paling mendekati kebelraran adalah ),ang
mengatakan bahwa maknanya adalalt syetan tidak memiliki kekuasaan

untuk menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan
memohon perlindungan kepada Allah darinya, dengan me,mbaca

isti'adzah yang dianjurkan Allah, serta dengan bertaurakal kepada-Nya

dalam menghadapi bisikan dan godaan syetan terhadap mereka

Kami mengatakan pendapat ini merupakan taktril ayat yaag
paling tepa! karena Allah menyebutkannya sesudah firman-Nya, 6f
A\ ;if^l,ti t 1\ 3;Jtr 'bffi ig "Apabita km.u membaca At
Qur'an, hendaHah kamu meminta perlindungot lcerydo Allah dari
syeton yang_terhttuk" Lagpula,_di tempat lain Allah ffirmran, liy,

4 u xf ;;u w$'€**al'tr6ri_ " Dan j ita ka nu ditimpa
sesuatu godaan syetan, maka berlindunglah keryda Allah
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs.

Al A'raaf [7]:200)

Dengan demikian, jelas bahwa Allah hanya me,nganjurkan

hamba-hamba-Nya untuk merrohon perlindungan kepada Allah dalam

kondisi-kondisi ini agar Allah mereka dari kemampuan

syetan untuk menggoda

s7 Lfra Asy-syaulcani dalam Fah Al Qadb (3ll%).
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Para ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan firman

Allalt Ct; +, j '"jV "Dan atas orang-orang yang

mempers ehttukowya dengan Allah'

Sebagian berpendapat sejalan dengan pendapat kami, bahwa

maksudnya adatah orang-orang yang menyekutukan Allah, dan yang

berpendapat de,mikian adalah:

21988. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lcami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

bertata:- Waraqa' menceritalcan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Hudzaifatt

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq mengabarlon kepada kami, ia berkata:

AMullah menceritakan kepada kami dari Waraqa',

sehnuhnya dari Ibnu Abi Najilu dari Mujahid, tentang firman

Allab Cl; +, i 'tj(t 'oon atas orang-orang yang

mempersekafitkannya dengan AAah," ia berkata,

"Maksudnya adalalL menyamakan sesuatu dengan Ttrhan

se,mesta alam."Ss

21989. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraii, dari Mujahi4 tetilang firman

affAu C{* q i 'uj$ 'O"" otas ororg-orang yang

mempersehttukouryn dengan AAah," ia berkat4

s tvtulahia dalm ta6irrya (hrl- 425), Ibnu Abi Hatim dalam ta6irq'a QD3o2;
do Al lr[anrudi &lam :1.rvMu*d wa Al'U1tut (3D13) -
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"Maksudnya adalah, menyamakan sesuafu dengan Tuhan
semesta alam."549

21990. Aku meriwayatkan dari Husain, ia berkata: Aku mendengar
Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan
kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
berkomentar, tentang firman Allah, <&:f 4 j';sj(, ,,Dm

atas orang-orang yang memper s e httukannya de ngan All ah,,'
ia berkat4 "Mereka menyamakan iblis dengan Tuhan
merek4 sehingga mereka termastrk orang-orang yang
menyekutukan Allah.'sso

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, orang-
orang yang melibatkan syetan dalam perbuatan-perbuatan merek4 dan
yang berpendapat demikian adalatr:

21991. Al Mutsanna menceritakan kepadakg ia berkata: Ishaq
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ja,far
menceritakan kepqda kami dari ayahnya, dari Rabi, tentang
firman Allah, 6F-Y +, i 't-513 "oo, atas orang-orang
yang mempersehttukannya dengan Allah, ', Melibatkan
syetan dalam perbuatan-perbuatan mereka.,,55 I

Pendapat pertam4 yaitu pendapat Mujatrid, merupakan
pendapat yang paling mendekati kebenaran, karena orang-orang yang
menjadikan syetan sebagai pemimpin telah menyekutukannya dengan
Allah dalam hal ibadatr, persembatran, makanan, dan minuman
mereka, bukan karena mereka melibatkan syetan di dalamnya.
seandainya maknanya peperti yang dikatakan Rabi, maka ayat ini
seharusnya berbunyi, ;Ff i i-llt,tidak ada lafazh ar. di dalamnya.

sle lbid
lli tU* Al Jauzi dalanZod At Mosir (4t4gt).
'5' Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya gmoil dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al'UyunQDl3).
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Kecuali seseorang mengarahkan kalam ini kepada makna, kaum itu
komit terhadap ketuhanan syetan dan menyekutukan Allah dengannya

dalam hal ibadatr kepada syetan. Kalau demikian, maka makna kalam

tersebut benar. Namun, hal ini keluar dari penjelasan wahyu dalam

seluruh Al Qur'an, karena Allah mendeskripsikan orang-orang

musyrik di dalam selunrh Al Qur'an sebagai orang-orang yang

menyekutukan Allah dengan apa-apa yang tidak diturunkan

argumennya pada mereka. Di setiap tempat yang menyebutkan

peringatan mereka terhadap syirik, "Janganlatr kamu menyekutukan

sesuatu dengan Allah." Kita tidak p€rnah mendapati suatu keterangan

dalaur Al Qur'an, "Janganlah kamu menyekuhrkan Allah dengan

sesuatu." Di dalam Al Qur'an juga tidak terdapat berita dari Allatr
batrwa mereka menyekutukan Allah dalam sesuatu.

Dengan demikian, kita boleh mengarahlcan fimran /fllah, 1r3\)

Ct{-f +, j "Dan atas orang-orang yang memlnrsehttukannya

dengan Allah, " kepada makn4 menyekutukan Allah dalam

menyembah syetan.

Jadi, jelaslah batrwa kata ganti tnnggal dalam firman

Allah, CI# I j 'rjft 'Don atas orang-orang yang

mempersehttukamya dengan Allah," kembali kepada Tuhan yang

disebut dalam firman-Nya, itrU6-4 if" "Dot bertmtakal

kepada Tuhonnya."

CCC

rl?S$t+',LAr$\;-r;<-'\%7'A;6fuiy
'o;t:;{ i\<i S. i,1l SJWy
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"Dan apabila Korni lptal&sn ntaht eyat ili tsnpdt cyat
y arrg lain sebagai pmggmtirrya padalwl y',J/lah lebih

rnengetalrui apa y orrrg diamnil<mr,Nyc, m.qel<a bql<ata"
'Sesnngguhny al<mrnt adolah orarJg yang mmgada.adal@rJ

said'.Bahlrsrrl<ebarryalcmmr.r:el<atiadtmengetahui.'
(Qs. An.Nahl [16]: 101)

TalrwitfirmapAllah:fi 'l;t3''*f.<-'t:4,'Ct;-61i.6y
@5;G-{ nKi [, iJr 6-q6c a$L, ro", opabito Kami
letahkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya
padahal AAah bbih mengetahui apa yang diturunhan-Nya, mereko
berkata, uSesungguhnya kotnu adalah orang yang mengada-adakan
sajau Bahkan kebanyahan mereka tiada mengetahui)

Malsud ayat ini adalah, jika Kami menghapus suatu hukum
ayat dan menggantinya dengan hukum yang lain, 3$-1'ri5tfii
"Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-N1n...."
Maksudnya yaitu, Allah lebih tatru tentang hal-hal yang lebih sesuai

bagi makhtuk-Nya berkaitan dengan hukum-hukum yang diganti dan
diubahnya itu. Jika Kami berbuat demikian, maka jJi 6 t:3yij|
"Mereka berlcata, 'sesungguhnya kamu adatah oroi| yong mengada-
adakon saja'. " Maksudnya adalah, orang-orang yang menyekutukan
Allah dan mendustakan Rasul-Nya itu berkatA "Kamu hanya
mengada-adakan saj4 wahai Muhammad. Kamu adalah pendusta
yang berkata batil atas nama Allah." Tetapi, watrai Muharnmad,
kebanyakan orang yang berkata kepadamu bahwa engkau hanya
mengada-ada saja adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa yang

kaubawa kepada mereka itu berasal dari Allah, baik nasikh maupun
mansukh Mereka tidak mengetahui hakilot kebenarannya
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Penakwilan kami tentang firman Allah, Zy. -6i tiy
')i\:. <)14 "Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat

yang lain sebagai penggantinya," sejalan dengan pendapat para ahli

tal(wil, dan yang berpendapat demikian adalah:

21992. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa' menceritalcan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ishaq mengabarkan ke,pada kami, ia berkata:

AMullah menceritakan kepada kami dari Waraqa',

sehnuhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang fttnan
Allab'$; <)\47 lu.-A1, $$ "Dan apabila Kami

' letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai

penggantbtya," ia b€rkat4 "I(ami mengangkatnya dan

menrrunkan g6lai rrrrya. rr5 j2

21993. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritalcan kepada kami, ia bed@ta: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

AllalL ii\; <r\47 ''^S;; $i ti! 'Dan apabila Kani
letakhan suatu ayat di temPat ayat yang lain sebagai

penggantinya," ia berkata, "Kauli mengfupusnya,

menggantinya, mengangkatnya, dm menetapkan rmtuk

me,nurunkan selainnya. "5 
53

t'2 Muiahid dalam ta&ir4ra (hd. 425) dan Ibmu Kmh dalam ta8irnya (t/354).
sst 15i4
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21994. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, <r147';-l;-61i.liy
'7ili "Dan apabila Kami letaklan suatu ryat di tempat ayat

yang lain sebagai penggantfurya, " ia berkata, *Ayat ini sama

seperti firman Allah, ti+351'*f. b'{JiY'Ayat mana saia

yang Kami nasaffit-knn, atant Kami jadikan (manusia) lupa

kcpadanya'. " (Qs.Al Baqarah [2]: 106)ssa

21995. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T*rtd

berkomentar, tentang firman Allah, <r\47 '';-t;6ilib
'7i17 "Dan apabila Kami letak*an suatu ryat di tempat (yat

yang lain sebagai penggantinya" Mereka berkatao "Kamu

hanya mengada-adahan saja. Kamu menyampaikan sesuatu,

kemudian membatalkannya dan mendatangkan yang lain."
Penggantian ini adalah nasiWt. Kami tidak menggand suatu

ayat dengan ayat lain kecuali dengan nasakh.sss

ooo

tfif. <)3v-q7.,*\48; 4,;ei u d, s
@ 'qrlist-s:-f) ii3

'Korrrkmiah'Rriuil au/r,,rs Qitl"il) malunuritarrr N Qrn' ut
itu dfriTfinnru ilengmbenm, unal/rrnercguil<m (hfri)

oturg.or(mg yorrJg telahberhnmr, dfir nrrrriadi prl,l'miuk sertf,

Ib,nu Katsir dalam tafsirnya (81354).
Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al 'Uyun Qnlq dan Ibnu Athbryah dalam Al
Muharru Al Wajiz (31420).

55,r

555
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l<abmgetrtirabagiorangotangytrtgbqwahditi(kcpadf,
A[lah)'." (Qs. An,Nahl [16]: 102)

Takwil firman Allah: :4.,t|4j u. o-l;lli U';i, S
|4#:t :.s;-X) ,ii5 W('<4{ (Katahantth, uRuhut

Qudus pibrilJ menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan

benar, untuh meneguhhan [hatiJ orang4rrang yang telah beriman,

dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orung yang

berserah diri [kepada AllahJ.')

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakanlah,

wahai Muharrrmad, kepada orang-orang yang berkata kepadamu

balrwa kamu hanya mengada-adakan saja mengenai ayat'ayat dalam

kitab Kami yang kamu bacakan kepada mereka. Katakanlatr, 'Ruhul

Qudus yang menunrnkan Al Qur'an'. Maksudnya adalah, Jibril

membawanya dari sisi Tuhanku dengan benar."

Aku telatr menjelaskan makna Ruhut Qudus ini di tempat lain,

sehingga tidak perlu diulang.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli tal$ril,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

21996. Abdul A'la bin Washil menceritakan kepada kard, ia berkata:

Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami dari Musa bin

Ubaidullah Ar-Rabadzi, dari Muhammad bin Ka'b, ia
berkata, "Ruhul Qudus adalah Jibril.'ss5

Firman-Nya, l!f. 6:$34tr "(Jntuk meneguhkan (hati)

orang-orang yang telah beriman. " Maksudnya adalah, katakanlatr,

"Al Qur'an ini, baik yang nasililt maupun yarng mansufft, diturmkan

tst lbnu At Jauzi Mlam Zad Al Masir (41491) dan Ibnu Athi),yah dalam Al
Multsro Al WaibQla2$.
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kepadaku oleh Ruhul Qudus dari Tuhanku, untuk meneguhkan orang-

orang mukmin dan menguatkan iman mereka, agr dengan

membenarkan nasikh dan maruuWt dalam Al Qur'an, mereka

bertambah iman dan mendapat hidayah. Juga sebagai berita gembira

bagi kaum muslim yang berserah diri kepada perintatr Allatr serta

tunduk kepada perintah, larangan-Nya, dan apa-apa yang diturunkan-

Nya dalam kitab-Nya, sehingga mereka mengakui semua itu dan

membenarkannya dari segi ucapan serta perbuatan."

oee

,s $,-rlk W-aL6j6-;i5 b :itS

-Wgf\:y:6,A$sL6'!,ii
" D dn sesnnguhny a Karni mmgetalwi bahw a mqelca
bql<ata,'Sesnngulvrrya N Qtn'an iat diaimloln oleh
seor(mgrnnarwsirrle@df,wya(lvluhanrmad)'.Padahal

bahaso otarJg yarrg nrr:el,a azdruhl<arJ (bahwa) Ivluhmmad
belaiar lepadarryabalwso non Arab, seibrtg N Qur'an

ailalah dalanr balusa Ardb y Mg terang.o
(Qs. An.Nahl [16]: 103)

'4 gre iA S.;, U6 9y 6:#- 651 -rtal
Talrwil firman Allah: 35. W-:s,W-etali-:il'p fii,15-;i31';,-; 

"43rfil-ttal @an*4353 ttwt
sesungguhnya Korri mengetahui bahwa mereha berhata,
oSesangguhnya Al Qur'an itu diajarhan oleh seorang manusia
kepadanya [MaharunodJ.' Padohal bohosa orang yang mereha

tuduhkan [bahwal Mahamnad belaju kepodanya bahaso non-
Arob, sedangAl Qw'an odalah dalam bahosaArab yang terong)



SurahAn Nahl

Allah Ta'ala berfirman, "Kami benar-benar tatru bahwa orang-

orang musyrik itu berkata dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui,

"Yang mengajari Muhammad tentang kitab yang dibacanya ini adalah

manusia keturunan Adam. Itu bukan dari sisi Allah." Allah lalu

berfirman untnk mendustkaan perkataan merek4 "Tidakkatl kalian

menyadari kebohongan ucapan kalian?" 4y 6:4 
".ll -ltl.A6 "Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan @alrwa)

Muhammad belajar kcpadanya balwsa non-Arab."

Lafazh 6:#- artinya adalah, mendiktekan kepada Nabi

Muhammad. Menurut riwayat, mereka mendakwakan batrwa yang

mengajarkan Al Qur'an kepada Mutrammad adalah seorang budak

Romawi. Oleh karena itu, Allah berfirrran, ;1y6:# "$t-ltl.-* 3F it:ya$'66 " Padahal bahasa orang yang mereka

tuduhlan (baltwa) Muhamrnad belajar kepadanya bahasa non-Arab,

sedang Al Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang terang."

Pendapat kami ini sejalan dengan pendapat ahli takwil,

meskiprn mereka berbeda pendapat tentang rulma orang yang menurut

dakwaan orang-orang musyrik itu mengajarkan Al Qur'an kepada

Muhammad.

Sebagian berpendapat batrwa namanya adalalt Bal'am, seorang

budak beragama Nasrani yang tinggal di Makkah, dan yang

berpendapat demikian adalah:

21997. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibrahim bin Thatrhan menceritakan kepada kami dari Muslim

bin Abdullah Al Mala'i, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Rasulullah SAW mengajari seorang budak di

Makkah yang berbatrasa non-Arab. Narnanya adalah Bal'am.

Orang-orang musyrik melihat Rasulutlah SAW ketika beliau
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menemui budak itu dan keluar dari tempatnya. Mereka pun

berkata, "Muhammad dQjari oleh Bd'ryI" 4tt4 py,
mennrunkan firman-Ny a, fi il$;g\O.,j4r4 A)fifr\|* ff$

| ^1 +,12-lt1(i,Ki^4\ry:)rptt ).itlr:$ t46 r';y6:4cii 3t4' oo,Y-A-vlt-Y-i,'-

sesungguhnya Kami mengetahui balwa mereka berkata,

'sesungguhnya Al Qtr'an itu diaiarlan oleh seorang

manusia kcpadanya (Muhammad)'. Padahal bahasa orang

yang mereka tuduhkan (baltwa) Muhammad belaiar

kcpadarrya bahasa non-Arab, sedang Al Qur'an adalah

dalam bahasa Arab yang terang."ss1

Ahli takwil lain berpendapat batrwa namanya adalatr Ya'isy,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21998. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Habib, dari

Ikrimatr ia berkata: Rasulullatr SAW mengajari membaca

kepada seorang budak yang berbatrasa non-Arab miiik bani

Mughiratr 
-sufyan 

berkata: Menurutku ia bernama Ya'isy-

Ikrimah berkata, "Itulah maksud firman Allah, .J.51-tl7J

-U 3F \a$i;t'6$ $y6:#-' P adahat bahas a

orang yang mereka tuduhkan (balwa) Muhammad belajar

Ircpadanya bahasa non-Arab, sedang Al Qur'an adalah

dalam bahasa Arab yang terang'."5s8

21999. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman All*, fitQ$ifr'# ru
'# gL 6:#- ,s$t =ira. #. )l$:- "Dan

tt' Ibnu Hajar dalam Al Ishabah (11328, no.742), Al Mawardi dalam An'Nakat wa
Al 'Uyun (3D14), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41492).

'5t Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (414912) dan Ibnu Athi}'yah dalam Al
Muhtro Al Wajiz Qla2\.
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sesungguhnya Kami mengetahui balrua mereka berkata,

'sesungguhnya Al Qur'an itu diajarkan oleh seorang

manusia kepadanya (Muhammad)'. Padahal bahasa orang

. yang merela tuduhkan (balwa) Muhammad belaiar

kepadanya bahasa non-Arab. " Orang-orang Quraisy berkata,

"Yang mengajari Muhammad adalah manusia, seorang budak

milik bani Al Hadhrami yang bernama Ya'isy. Allatr pun

berfirman, -brl ir:lt:6 l4 9y6:8- 65i 36j..
-* "Paiahal bahasa orang yang mereka tuduhkan

(balma) Muhammad belaiar kcpadanya bahasa non-Arab,

sedang Al Qur'an adalah dalam bahosa Arab yang terang-"

Budak tersebut membaca berbagai kitab zuci.sse

Ahli takwil tain berpendapat bahwa rutmanya adalah Jabr, dan

yang bependapat demikian adalatr:

22OOO. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:
'" Menunrt berita yang sampai kepadaku, Rasulullatt SAW

sering duduk di Marwatr bersama seorang budak Nasrani

bemama Jabr, milik bani Bayadhah Al Hadhami. Mereka

pun berkat4 "Demi Allah, tidak ad^ yang mengajari

Muhammad tentang apa yang disampaikannya itu selain Jabr

yang beragama Nasrani, budak Al Hadhrami!" Allah prur

mentrunkan ayat berkaitan dengaqucapan mereka, P:{$
US AL 6r# 

"$r 
:-cs- ::;. W-tA 1j3- ;fr

-* 3rl 
^1 

$q "Dan sesungguhnYa Kami

mengetahii balrwa mereka berkata, 'Sesungguhnya Al

Qur'an itu diajarkan oleh seorang monusia kcpadanya

(Muhammad)'. Padahal bahosa orang yang mereka

tn lbid

-
l-lel_F
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tuduhkan (bahwa) Muhammad belaiar kcpadanya bahasa

non-Arab, sedang Al Qur'an adalah dalam bahasa Arab

yang terang."56o

22001. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir

berkata: Mereka mengatakan batrwa yang mengajari

Muhammad SAW adalah seorang Nasrani di bukit Marwatl

Mtrhammad diajari oleh seorang budak Romawi bemama

Jabr, yang membaca kitab-kitab suci. Ia milik Ibnu Al
Hadhrami. Allah pun berfirman, 5Sy 6:4 o;1, -ltl.
Li+t "Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan

(bahu,a) Muhammad belajar kcpadanya bahasa non'Arab."

Ia berkatq "Ini adalah perkataan orang-orang Quraisy, bahwa

yang mengajari Muhammad adalah manusia. Alah pun

berfirman, $rt il:l(*6'bi6 ;$y6:4 "5r-lA..U 'Padohat bahasa orang yang mereka tuduhkan

(balwa) Muhammad belaiar kcpadanya bahasa non-Arab,

sedang Al Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang

terong'."561

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ada dua budak, yang

bemaura Yasar dan Jabr, dan yang berpendapat demikian adalatr:

22002. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada karni, Husyaim mengabarkan

kepada kami dari Hushain, dari Abdullah bin Muslim Al
Hadhrarri, batrwa mereka memiliki dua budak dari Yaman

5e Ibnu His)ran dalam ls,Sirah A*NabawWoh Qn3E), Al Qurthubi dalan Al
Joni' li Alrlcen Al Qtr'an (l0ll77), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhorr Al
WajizQl42l).sr lbid-
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yang masih kecil, yaitu Yasar dan Jabr. Keduanya bisa

membaca Taurat. Barangkali Rasulullah SAW duduk dengan

keduany4 sehingga orang-orang kafir Quraisy berkata,

"Muhammad duduk dengan keduanya untuk belajar dari
keduanya." Allah pun menurunkan firman-Nya, 

"$t-lt:J--* 3F Ltaftut'$ *4t6:'1J- " p adahat b ahas a
orang yang mereka tuduhkan (balm'a) Muhammad belajar
kcpadanya bahasa non-Arab, sedang Al Qur'an adalah

dalom bahasa Arab yang terang."sQ

22003. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ma'n bin
Asad menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Khalid bin
AMullah menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

AMullah bin Muslim Al Hadhrami, tentang riwayat yang

serupa.563

220U. Ibnu Waki' menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Hushain, dari
'- Abdullah bin Muslim, ia berkata: Kami memiliki dua budak,

dan keduanya bisa membaca kitab suci dengan batrasa

mereka. Nabi SAW melewati keduany4 lalu beliau berhenti

untuk mendengar keduanya. Orang-orang musyrik lalu
berkata, "Muhammad belajar dari keduanya." Allah pur
mentrunkan ayat yang mendustakan ucapan merekq -Lla)
-* grz \:lfSi,'6$ y;y6:#_,sjfi "Podohot

bahasa orang yang merela tuduhkan (bahwa) Muhammad

belajar kepadanya bahasa non-Arab, sedang Al Qur'an
adalah dalam bahasa Arab yang terang."sa

ffi Al Mawudi doJram An-M*at wa Al'Uyttn QDlS)dm Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (41493).

ffi lbtdn lbid.
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Ahli tat$,il lain berpendapat bahwa namanya adalatl Salman

Al Farisi, dan yang berpendapat demikian adalatr:

22005. .Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'a& berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkomentar, tentang firman Allah, s51-tt/-
-* 3F irlt:5,'6 5$y6:#- " P adahat bahas a

orang ymg mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar
kcpadanya balwsa non-Arab." Mereka berkata, "Yang
mengajari Muhammad adalatr Salman Al Farisi."565

22006. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kanri, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada karni, Al Murcanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami, At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa',

selunrtrnya dari Ibnu Abi Najih,-@ Vt{utid, tentang firman
Auat, 35. f$- fiy 6j;, ;$ 'r;f5 -,115 "Dan

sesungguhnya Kami mengetalrui bahwa mereka berkata,
'sesungguhnya Al Qur'an itu diajarkan oleh seorang

mamtsia kcpadanyo (Muhannd)'." la berkata, "Orang-
orang Quraisy berkata, 'Yang mengajari Muhammad adalah

seorang budak milik Ibnu Al Hadhrami, d"n dia pembaca

kitab suci'. Allah pun berfirman, AL6t'rli"$t-lt=t
* Ibnu Athiyyah dalrm Al lrtuhoro Al Wajb QmD dan Ibnu Al Jauzi dalm Zad

Al Masir (41493).
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-A3rn\:lt:$?r#;l 'Padahat bahasa orans vans
mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belaiar kepadarrya

bahasa non-Arab, sedang Al Qar'an adalah dalam bahasa

. Arab yang terang'."s66

Sebuatr pendapat mengatakan batrwa yang berkata demikian

adalatr sekretaris Rasulullatr SAW yang murtad dari Islarn, dan yang

berpendapat demikian adalatr:

22007. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan

kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Sa'id bin Al
Musayyib mengabarkan kepadaku batrwa orang yang

disebutkan Allah berkata, "Yang mengajari Muhammad

adalah manusia," adalah seseorang yang terkena fitnah saat

menulis watryu. Rasulullatr SAW mendiktekan kepadanya,

* 'e* atau'n$; 'i-y atau lafaztr lain yang merupakan

penutup ayat. Kemudian Rasulullah SAW tidak
'- memperhatikannya karena tengatr menerima watryu. Orang

itu lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, *Apakatr e'e.-,'
ataru "g$i, i-p?" Rasulullah SAw menjawab, "Mana yang

lautulis, itulah yang benar." Perkataan Nabi tersebut

ternyata menggoyatrkan imanny4 sehingga ia berkata,

"Muhammad menyerahkan urusan wahyu kepadakq maka

aku menulis apa yang aku mau." Itulah yang disebutkan Sa'id

bin Jubair tentang qira'at sab'ah-"567

Para ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman

Allah, 6:8. Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Bashrah

ffi Mulahid dalam tafsirnya (hal. 426) dan Ibnu Athiyyah d^lm' Al Muhoro Al
wajiz (3142r).t' Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (7D303) dan As-Suyuthi Mlam Ad-Dwr Al
Mottsu (5/l6t).



membacanya S;y 6t!,{- ,tfJl +q dengan hl11{ va' dibaca

dhammah, yang terbentuk dari rieil - '4 - 'rjlf6s dengan arti,

membengkokkan, sebagaimana dalam syair berikut ini:

ir of u..qtf'ol \ti;pr /4;f7z

" Cuhuplah keme nangan dua l(hub aib -

Pemimpinht bukan orang yang bahhil dan menyimpang. "56e

Mayoritas ulama qira'atKufah membacany" o::U'likl i'q
,ilf dengan htrnrf ya' dibacafatha4yangberarti, condong kepadany4

iii*Uif dari lafazh ylf rii A'L;DI'ru,J Ylne berarti, tulan condong

kepada perkara ini. Polanya adalah ,i:F - f*i - 'rili- - 'd.570

Kedtranya merupakan dua kata yang berani sama. Jadi, bacaan

manapun yang diambil qari ', maka ia benar.

Mentrrut sebuah pendapat, finnan Allah, 3rZ ilt:6
.* "sedang Al Qur'an adatah dalam bahosa Arab yang t*angr"

maksudnya adalah Al Qur'an, sebagaimana perkataan orang Arab, tji

Totsnr Ath:thabui

tt Nafi dan Ibnu Katsir membacanya biy*-dari lafazh'.;if y*e artinya condong.

Ini juga menrpalcan qira'at Abu Amr, Ashim, Ibnu Anrir, dan Abu Ja'far bin

Qa'qa
Hamzah dan Al Kisa'i membacanya t;tLSa dan ini merupalcan gra ar Abdullah,

Thalhah, Abu Abdurrahman, A'masy, dan Mujahid.
Lihat Al Bahr Al Mthrth karya Abu Halyan (6/595) dan Al Muhoro Al wajiz
karya Ibnu Athi),yah Ql42l).

56e Terdapat dalan Lisan Al 'Arab (entri: q.+) milik Humaid Al
Khubaib yang dimaksud adalah Abdullatr bin Zubair dan anaknya.

Arqath. Dua

dan

)'ang
sependapat denganqra.
Bait ini aiseUn*m puta oleh Ibnu Athiy5rah dalem Al hluhotu Al Waiiz Qla2\.

,70 Lihat Al Bahr Al luluhith karya Abu Hayran (61595) dn Al lufahuro Al Waiiz

karya lb,nu Athi)ryah (31421).

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud yaifi Abdullah
saudaranya, Mush'ab.
Ibnu Sikkit mengatakaa bahwa yang dimaksud yaitu Abu lGubaid dan
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oyi ir:.f yang secara harfiah berarti, ini adalah lisan fulan. Padahal,
a.

maksudnya adalah qasidah dan syair fulan. Sebagaimana disebutkan

dalam syair berikut ini:

t':-ibl'A+u)'cL, tfl td# ,rltil
" Kautujukan qasidah bwuk kcpada kami

Dan kau binasa, padahal tidak kukira kott binasa."S7t

Maksud latazhiU ai sini adalatr qasidahdan kalimat.

ooo

4 &,:s .4:N6t{ fi 
' 
*g,6hi{'t$frLy

p,14ii7*e,6;-.-i{'"5\4}{fielifil,
6i+,4

"Sesnnggzlmya or(mg.or(mg ydrrg ddak berir,rr.arr lnpodo
ayat-ayat dJrlah (N Q*'an) Nlah dnak orl<lrrr metrteri

pernniukllr;pado mer:el<a danbagi nrr:el<t adeab ydrJg peilih.
SesrrngguhrryayarJgmmgaih-ddal<artlcebolwngan,

haflyalo,hor(mg-ofi mgyarrgdAakbefin*tJlnpadaoydt.ayat
Nlah, ilan mseka iatlah or(mg-orcmg penfutst*"

(Qs. An.Nahl [16]: 104-105)

,,
n.l

@

Talrwil lirman Attah: Iitlk*{ ;"1 9j;E-,6};i{'u5'l't
,14* $ .*96;*A1'"5\ b3 *n4@ .lrJ $ ff" ;$
63.liift (Sesungguhnya orang<rung yang tidah beriman

57t Disebutkan Ibnu Athigrah dalamAl Muhoro Al Waib Qlal\.
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kepada ayat-ayat Attah [Al Qur'anJ Allah tidak ahan memberi

petunjuh kepada mereha dan bagi mereka adzab yang pedih.

sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan

mereha itulah orang-orang pendusta)

Maksud firrran di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada argumen-

argumen Allah dan dalil-dalil-Nya, fr fu** 'Allah tidak akan

memberi petunjuk lepada mereka'maksudnya adalah, Allatr tidak

memberi mereka taufik untuk menemukan kebenaran, dan tidak

menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka di dunia. Dan, bagi

mereka di akhirat, akan disebutkan disisi Allatr saat kembali kepada-

Nya pada Hari Kiamat adatah ad13'b yang pedih dan menyakitkan."

Kemudian Allah mengabarkan kepada orang-orang musyrik

yang berkata kepada Nabi SAW, *Engkau hanya mengada-adakan

saja,,'bahwa merekalatr yang mengada-ada dan bohong, bukan Nabi

SAW dan orang-orang yang beriman kepadanya.

Nabi sAW dan para satrabatnya terbebas dari tuduhan itu.

Orang-orang yang tidak membenarkan argumen-argumen Allah dan

pemberitahuan-Nya itu mengatakan bahwa Nabi SAW mengada-

adakan kebohongan dan berkata batil, karena mereka tidak

mengharapkan pahala dari kejujuran" dan tidak takut dengam siksaan

akibat berbohong. Jadi, mereka itulah orang yang selalu memalsukan

dan mengada-adakan kebohongan, bukan orang yang mengharapkan

palrata yang besar dari Allah atas kejujuran, serta takut akan siksaan

yang pedih akibat berbohong.

Firman Allah, 6i+A'i ,4* "Dan mereka itulah

orang-orang pendusta" Maksudnya adalah, orang-orang yang tidak
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beriman kepada ayat-ayatAllah itulah yang pembohong, bukan orang-

orang m'kmin' 
oo@

"tapi,:g|3;H ii J L.**;y". [z i,$ ;+ ;
in a 3iii, ; s:,Gg :i;*\ c J srqrjt

@ry4(il,{:
"Barangsiapa yangl<ofw lrcpada lJ;larh sewdah iliabqirnart

(ilia nendarpatl<ennrnl<am Nlah), kr;crlralli orarrg yorlg
dipako l<nfir padalwl hatinya tetop tenutg dalanr berri:nwn
(dio fidakfuiloso), al<srr tctapi ororrg yorttg melaporrrslolu

dadmry a untl.tk l,r;lolfir on, malco l<ennalsm y'.J;lah

netrilmporry a ilon boginy a d.zab y attg fu*r."
(Qs. An,Nahl [16J: 106)

Talrwil liman Allah: ; ^4ii$t.rJ,',t ,'j.1.. 31,"iL13

#r $i <' # kie;Lfii. d i'&jfii\";+1s' ,:*is:
@ !t -r$A @arangsiapa yangiajir kepada ruin sesudah dia
berbrun [dia mendapat kemurhaan AllahJ, hecuali orong yang
dipahsa kafir padahal hatinya tetop tenang dalam beriman [dia
tidah berdosaJ, ahan tetapi orung yang melopanghan dadarrya untuh
hehafnan, maha hemurhaan Allah menimpanya don boginya adztb
yang besar)

Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai kedudukan

lafaz/n i dalam firman Allah, $ Ja ,; "Boangsia2n yang
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kafir." Serta dalam firman Allah, glfit'd J ,;$t ",lton tetapi

or ang yang mel apangkan dadanya untuk kc kafir an. "

Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat bahwa lafaztr

#-,:,'y* bagi mereka'menjadi hhabo bagi lafazh '6t,; 
S-..13

${F\dar, $'iAi, .Jadti,fifiabr mereka adalah so:tu, dan itu
menrmjuldcan sebuah makna.

Sebagian ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa ini merupakan

dua kalimat syarat yang terktrmpul satu-satu, yang salah satunya

terkait dengan yang lain, lalu jawaban keduanya adalatr satu. Sama

seperti latazhLf |*-'# vty- u y*eartinya, barangsiapa berbuat

baik di antara orang-orang yang mendatangi Kami, maka Kami akan

memuliakannya. Begitu juga setiap dua kalimat syarat yang terkumpul
yang kedua terkait dengan yang pertarn4 maka jawabannya adalatr

satu.

Ahli nahwu lain dari Bashrah berpendapat batrwa latazh i
;tg'fu dibaca rafa' sebagu badal bagi lafaztr [{iir ylfS terdapat

dalam firman Allah sebelumny a. si)1,6il$-Jt-$.43i ei+,At
}fi "sesungguhnya yang mengada-adakan kcbohongan, hanyalah

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-cyat Allah."
Menunrtnya, makna kalarn ini adalatr, orang yang mengada-adakan

kebohongan itu hanyalah orang yang kafur kepada Allah setelah

beriman, kecuali orang yang dipaksa di antara mereka, padahal

hatinya tetap mantap pada keimanan.5z

Pendapat tersebut tidak beralasan" karena seandainya

maknanya demikian, berarti Allah mengecualikan dari kelompok

oraog yang mengada-adalon kebohongan ini orang-orang yang lahir
dalanr keadaan hrfir, tetap dalam kelrufiran, dan tidak p€rnah

n L;t"t Al Bab Al lth,hilh lorya Abu Ha11m (d59t) dn tud Al Marli,karya
IhuAl t^tzi(41496\

-.-l_!!lj
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beriman sama sekali. Itu berarti yang disebut secara khusus di sini

adalah orang-orang yang telatr beriman dalam satu kondisi, kemudian

kembali kufur setelatr iman. Al Qur'an menunjukkan bahwa ia tidak

mengkhususkan pada mereka, tanpa semua orang musyrik yang tetap

pada kemusyrikannya. Hal itu karena Allah menyarnpaikan berita

suatu kaum di antara mereka yang menisbatkan kebohongan kepada

Rasulullah SAw, Allah berfirman, {dt3'';:-t; <r\47 ''^it;Giti$
'rL:;lillii S ie 13yrj| 3fiE';3 "Dan apabita l(ami

letaklran suotu ayat di tempat cyat yang loin sebagai penggantinya

padahal Attah lebih mengetahui apa yang ditwunkan-Nya, mereka

berlrota, 'sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan

saja'. Bahkan kebanyakan merelca tiada mengetalrui." (Qs. An-Nahl

[6]: l0l)
Allah mendustakan semua orang musyrik lantaran mengada-

adakan kebohongan atas nama Allah. Atlah juga memberitatru bahwa

mereka lebih pantas diberi slfat ini daripada Rasulullah SAW. Oleh

karena itu, Allah berfirman, g Up,a;AJt-$ 4}$ "j*frt6it$ 'i J{;5V "sesungguhnya orang-orang yang tidak

beriman kcpada ayat-ayat Allah (Al Qtr'an) Allah tidak akan

memberi petunjuk kcpada mereka dan bagi mereka adzab yang

pedih." (Qs. An-Nahl [6]: 105) Seandainya maksud ayat ini adala]r

orang-orang yang kufur kepada Allah setelatr beriman, maka orang-

orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Kamu hanya mengada-

adakan kebohongan saja," ketika Allah mengganti suatu ayat dengan

ayat lain, pastilatr orang-orang yang lufur kepada Allah setelah

mereka beriman, bukan orang-orang musyrik yang lain, sebab ayat ini

dalam konteks berita tentang mereka. Ini adalah pendapat yang bila

dipegang seseorang maka jelas rusak, selain keluar dari taloilil seluruh

ulama ahli takwil.
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Pendapat yang benar menurutku addah yang mengatakan

batrwa penyebab latazlr. U yang pertama dan kedua dibaca rafa'
adatah firman Allah, ii <;4:;b # "Maka kemurkaan Atlah
menimpanya." Orang Arab biasa rnenggunakan pola ini terhadap

bentuk (kata) syarat jika salah satunya bergantung pada yang lain.

Disebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Ammar bin
Yasir dan suatu kaum yang telah masuk Islam, namun mereka dipaksa

oleh orang-orang musyrik untuk keluar dari agama mereka. Akhirnya,
sebagian dari mereka tetap memeluk Islam, sedangkan sebagian lain
terpengaruh oleh paksaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

22008. Muhanrmad bin Sa'd menceritakan kepadalor, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman
eian,''gl,:[Fi;dt ii JL.**D-; :z ;$ ]L n
,r!it "Bmangsiapa yang kafir k"p"d" Allah iesudah dia
beriman (dia mendapat kcmurkaan Allah), lcccuali orang
yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam

beriman...." Ketika orang-orang musyrik menangkap Amr
bin Yasir, mereka menyiksanyq lalu meninggalkannya. Ia
kemudian kembali kepada Rasulullah SAW untuk

menceritakan perlakuan orang-orang Quraisy kepadanya,

serta pernyataannya kepada mereka. Oleh karena itu, Allah
mentrtrnkan ayat untuk menerima alasannya, $r;+;
"**Llnf,2 "Bwangsiapa yang kafir kcpada Attah sesudah

dia beriman..." Hingga firman Allah, ry +ff" ;{)
"Dan baginya adzab yang besar."573

5u lbnu Al Jauzi dalam ?.ad Al Masir (4/495). Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat
waAl 'llytnQDl6).
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22009. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang fi*.r* 4ll"t, # :Z jf, .t+ ,;
.r!ji "gl':.#3;;A ii JW*:,"Bwangsiopa vans
kafir kepada Allah sesufuh dia beriman (dia mendapat

kcmurkaan Allah), kccuali orang yang dipaksa kafir padahal

hatinya tetap tenong dalam beriman," ia berkata, *Kami

diberitahu bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ammar

bin Yasir. Bani Mughirah menangkapnya dan mengancam

hendak menceburkannya ke sumur Maimrm. Mereka berkata,

'Kufurlah kepada Muhammad!' Ia prm mengikuti ucapan

mereka, tetapi hatinya tidak sul@ Allah lalu menurunkan

uy ut, S L 33\'d J S-c' *:i*W,:^7i3 ;H\ ii J 
Y

'Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap

tenong dolam beriman (dia tidakberdosa), akan tetapi orang

yang melapangkan dadanya untuk kckafiran... '. Maksudnya

adalah melakukan kekafiran dengan kebebasan memilih dan

perasaan senang. i.{" 4t1i' -;{t fi' <} 6b #
'Maka kcmurkaan Allah menimpanya dan bagfurya adzab

yang besar'."574

22OlO. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsurmenceritakan kepadakami dari Ma'mar,

dari AMul Karim Al Jazari, dari Abu Ubaidah bin

Mulrammad bin Ammar bin Yasir, ia berkata "Orang-orang

musyrik menangkap Ammar bin Yasr, lalu mereka

menyiksanya hingga ia menuruti sebagian keinginan mereka.

Ia lalu mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW

lalu bertanya, "Bagaimana hatimu?" la menjawab, "Tetap

t1' Ibid
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yakin pada keimanan." Nabi SAW pun bersabda, "Jika

mereka mengulanginya, mako ulangi logr."t"

22011. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada karni, ia berkata:

Husyaim mengabarkan kepada kami dari flusfuain, dan Abu
Malik, tentang firnan Allah, W ,i!$i;H ii Jy
"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatilrya tetap

tenang dalam beriman," ia berkata, *Ayat ini turun

berkenaan dengan Ammar bin Yasir.'576

22012. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Asy-Sya'bi, ia
berkata, "Ketika A'bad disiksa" orang-orang memberi mereka

apa yang mereka minta. Lain halnya dengan Khabbab bin
Arat, mereka membaringkannya di atas pasir panas, dan tidak
meminta tebusannya sedikit pun."577

Jadi, takwil kalarn ini adalah, barangsiapa kufur kepada Allatr
setelatr beriman, melapang dadanya terhadap kekafiran, memilihnya,
lebih mengutamakannya daripada iman, serta tunduk kepadanya,

kecuali orang yang dipaksa kufrr lalu ia mengucapkan kalimat l<ufur

dengan lisannya sementara hatinya tetap mantap pada keimanan,

meyakini hakikatrya, bulat tekadnya, serta tidak lapang hati terhadap

kekafiran, maka ia mendapatkan murka Allah danadzab yang besar.

Penalorilan kami ini sejalan dengan riwayat dari Ibnu Abbas.

"t Abu Nu'aim dalam Al Hilyah (l/140), Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat Al Kttbra
(3D49), Adz-Dzahabi dalam Siyo Alon An-Nubala' (ll4ll), Abdurrazzaq
dalam taftirnya Qn76), dan Al Qurthubi dalam Al Jani' li Ahl@n Al Qtr'on
(10/180).

"6 Lihat AI Mawardi dalam An-Nuka wa Al 'Uyttn (3D16).5' m- Ath-Thab,rani dalam Mtt'jott AI Kabir Q/77, rro.3694) dan Abu Nu'aim
dtlmAl Hilyarr(lll4/-).
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22013. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kard, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari .Ibnu _Abbas, tentang

firman Allah, qi,jt'.hlEifi:;rZit ii J t " Bo angs i ap a

yarrg kafir kcpada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat

kcmurkaan Allah)." Allatr mengabarkan bahwa barangsiapa

kafir sesudatr beriman, maka ia mendapatkan murka dari

Allah dan baginya adz.ab yang besar. Adapun orang yang

dipaksa kufur lalu lisannya mengucapkan kalimat l<ufur

dengan hati tetap pada iman, agar selamat dari musuhny4

maka ia tidak berdosa, karena Allah hanya menyiksa pada

hamba menunrt niat dalam hati merekasTt

CCO

'u-*u\ii{r,s#J
nYorrgdefiJikiornitudi&bablq{rlcorenosesungguhnyo

merel<a nencintaikchnhpm di dnmialebih ilmi al*irat,
ilan bahwcrstt{rya Nlah tiafu mefiqi Petwtuk bpaAt

l<rlunryorJgrrorfo." (Qs. An-Nahl [16]: 107)

Takwil liman Arleh: {" qli 1;;iitigi )I5", 6yt
'u*Lifrfi 

",+'tr'ifr 
<fil?.$i gone demihian ituV vq--.f-

disebabhan karcna seswtggahnya mereha runcintai kehidapan di

5, Al Baihaqi dalnAs-Suan Al Ktbra (8t209) dan Ibnu Hajar dEJiam Fath Al Boi
(t2t3t3).

-;r 5t r?-t r & q:xi .,j;ii v# #", 5+:,
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dunia lebih dari akhirat, dan bahwosanya Allah tiado memberi
petunjuh kepada kawnyang halir)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang
musyrik itu ditimpa muka Allah, dan bagi mereka adzab yang besar,
lantaran mereka lebih memilih perhiasan kehidupan dunia daripada
nikmat di akhirat, dan karena Allah tidak memberi taufik kepada
kaum yang mengingkari ayat-ayatrya dengan sikap keras kepala."

eec

b*t ;y,Fr ;+J i?'fi g <riffi$i
p iJ;iia ;{5 i51{ GE <,}+fi ? 5,4ii

@<;J.ii
"Merelra iailah or(mg.udrrg yanghnti, pendengaran ilmt
pmglihatarJruya tclah dill.;urlwi.ntorti oleh y',Jllah ilan nrrlelca
ifiilah ordrrg.or(mg yarJglalori. Pastilahbahwo mselca di

althirat nmfii adalah oftmg,or(mg yarJg nterwgi.,
(Qs. An.Nahl [16]: 108,109)

Tatrwil firman Allah: ;+3 tF 'A';3 O_ift 3)ij\
fr 'a.+$i-t 4l ;;<J GD <,Jr$i r <r$fr bfi ; $' :,

@ 6i2.f i\ (Mereha itutah 'ororgn*ig 
yang- hati,

pendengaron don penglihatannya telah dikunci-mafi oleh Ailah dan
mereka ituloh orongarong yang lolai Postilah bahwa mcreka di
akhbat nutti adolah orang4nang yong merugi)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta,ala berfirmao, ,'Orang-orang

musyrik yang Kami sebutkan sifat-sifatnya kepadarru di dalam ayat-
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ayat ini, adalah kaurn yang hatinya telah dikunci-mati oleh Allatr,

sehingga mereka tidak bisa beriman dan menemukan hidayah. Telah

ditutikan telinga mereka oleh Allatr sehingga mereka tidak bisa

mendengar penyeru Allah kepada hidayah. Telatr dibutakan mata

mereka oleh Allah, sehingga tidak bisa melihat hujjah-huiiah Allatr

dengan pandangan memetik pelajaran dan nasihat."

Finnan-Nya, SMJi ? A4* "Dan mereka itulah

orang-orang yang lalai," maksudnya adalah, orang-orang yang

diperlakukan Allah demikian itu adalah omng-orang yang lalai

terhadap hal-hal yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir seperti

merek4 dan terhadap hal-hal yang dikehendaki atas mereka.

Firman-Nya, 6i€qf i ,i+$ j ;i5 $1 {
"Pastilah balwa mereka di affiirat nonti odalah orang-orong yang

merugi." Maksudnya yaitu, merekalah orang-omng yang binasa serta

merugi dari memperoleh kemuliaan Allah.

ooo

'*\H 6 *i bFc G-$-43 At*
@ U 31fr \4i :y, 6i,', 5yYii6b344
nDant sesungguhny o Tulwvrw (pellndund bagi orarrrg'

or;arrgydrJgbuhiirahses'udahmendsitacobaanrlclrnldliart
ms el<o b eriihad dmt sab ar ; sesrngguhny a Tuhamrnt
sesdah iat b enor -b atm Mahr P mgarrqtm logi Malw

Penyoyorg." (Qs. An,Nahl [16]: 110)

TeLnil fiman Alleh: ti *;:v't:SS A-ip-64561r3
4 3;13 t7 +i :t, 43 6LYii€'b.,4-4'* W @an
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sesungguhnya Tuhanmu [pelindungJ basr orang4rrang yang
berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereha berjihad
dan sabar; sesunggahnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha
Pengampan lagi Maha Penyayang)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya Tutranrnu, wahai manusia, Maha Pengampun terhadap

orang-orang yang hijrah meninggalkan negeri, tempat tinggal, dan

keluarga yang musyrik, menuju negeri orang-orang yang beragama

Islam, tempat tinggal merek4 dan orang-orang yang memiliki
komitnen terhadap mereka, setelatr orang-orang musyrik memaksa

mereka 
-sebelum 

hijralr- untuk keluar dari agama mereka. Setelatr

itq mereka berjihad melawan orang-orang musyrik dengan tangan

mereka (menggunakan pedang) dan lisan mereka (menyatakan diri
bebas hubungan dari hal-hal yang mereka sembah selain Allatr), serta

sabar dalam berjihad."

U 3;LA l$i:y,48-, 5l "sesungguhnya Tuhanmu

sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penycyang."
Maksudnya adalah, setelah perbuatan mereka ini, Allah Matra

Mengampuni mereka. Mengampuni di sini adalah menutupi tindakan
mereka meluluskan keinginan orang-orang musyrik unhrk
mengucapkan kalimat kufur, namul hati mereka berkata sebaliknya
dan tetap pada keimanan. Allatr Maha Menyayangi mereka sehingga

tidak membalas mereka setelah mereka kembali dan bertobat kepada -
Nya.

Disebutkan dari sebagian atrli takwil bahwa ayat ini turun
berkenaan dengan satu kelompok satrabat Rasulullah SAW yang tetap

tinggal di Makkah setelatr Nabi SAW hijratr. Namun" orang-orang

musyrik semakin menekan mereka hingga memaksa mereka keluar
dari agama mereka. Akhirya mereka putus asa untuk bisa bertobat.

Allah kemudian menurunkan ayat ini berkaitan dengan mereka" dan
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mereka pun hijrah menyusul Rasulullatr SAW. Penakwilan ini

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22014. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: waraqa' menceritakan kepada karni, selunrhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, t9ntang firman Allah, J
o-j! uAp:,:^$J;-Ct I Jt "*L#:r;'$';A
"Bmangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman

(dia mendapat kemurkaan Allah), kccuali orang yang

dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dolam beriman,"

ia berkata, "Ada beberapa orang penduduk Makkah yang

berimaru lalu seorang sahabat Nabi sAw di Madinatt

mengirim surat kepada mereka agar mereka hijrah, 'Kami

tidak melihat kalian sebagai bagian dari kami sampai kalian

hijrah kepada kami!' Mereka lalu berangkat menuju

Madinah, narnun orang-orarrg.Quraisy menyusul mereka di

tengatr jalan dan memaksa mereka keluar dari Islam. Mereka

pun kufur secara terpaksa. Mengenai mereka inilah ayat ini

diturtrnkan."579

22015. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat

yang serupa.58o

22016. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

5, Muiahid dalam taftirnya (hal. 426) dau Ibnu Abi Hatim dalam t'fsimya

QBM).
s'o lbid
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dari Qatadah, tentang firman Allah, O,ip-GSAt*
\4i :y <i.', 4,LYjj3rb44'* w 6 )i :r',bj16
43r{1 "Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi

orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan,

lrcmudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya

Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang." Dituturkan kepada kami batrwa ketika

Allah menurunkan ayat yang menjelaskan batrwa penduduk

Makkah tidak diterima keislamannya hingga mereka hijrah,

maka penduduk Madinatr menulis surat kepada sahabat-

sahabat mereka yang ada di Makkatr. Ketika mereka

menerima surat tersebut, mereka pun saling berbai'at untuk

keluar Makkah. Jika orang-orang musyrik Makkatr mengejar

mereka, maka para sahabat itu memerangi mereka hingga

mereka selamat atau mati. Mereka ptur keluar Makkah,

namun orang-orang musyrik mengejar mereka, maka kaum

muslim tersebut berperang melawan orang-orang musyrik. Di
antara mereka ada yang terbunutr, dan ada pula yang selamat.

Allah lalu menurunkan firman-Nya, OU$S 4';3
W 6 )i :y Wli "Dan sesungguhnya Tuhanmu

(pelindung) bagt orang-orang yang berhijrah sesudah

menderita cobaan.... " .581

22017. Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ahmad Az-Zubui menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Syuraik menceritakan kepada kami

dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkat4
*Suatu kelompok penduduk Makkah masuk Islam, namun

mereka menyembunyikan keislaman mereka. Lalu orang-

orang musyrik mengajak mereka keluar dalarn Perang Badar

trr Ibnu Hajar dalam Fath Al Boi (ED63).
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di pihak mereka. Lalu sebagian dari mereka tertangkap, dan

sebagian lain terbunuh. Kaum muslim kemudian berkat4

'satrabat-satrabat kami itu adalatr orang-orang muslim,

mereka dipaksa untuk keluar (berperang), maka *rP*$*
gmpugan untuk mereka'. Lalu tunmlatr aya! iilif ,-at'

"# 4;L:'i:afi '(Yaiu) orang-orang yang dimatikan oleh

)ira malaikat dolam kcadaan berbuat lalim kcpada diri
mereka sendiri... '. (Qs.An-Nahl [16]: 28)

Kaum muslim di Madinah lalu menulis surat kepada kaum

muslim yang masih tinggal di Mal(kah mengenai ayat ini.

Mereka prm keluar, namun orang-orang musyrik mengejar

mereka dan memaksa mereka keluar dari Islam. Lalu ttrunlah

ayaL ;itl A'"if$ iiVrA( 3;ii n6 * 'Dan di antoo

manrusia ada orang yang berkata, "Kami beriman kepada

Allah", maka apabila ia disakiti (korena ia beriman) kcpada

Allah... '. (Qs.Al'Ankabuut [29J: 10)

Kaum muslim lalu menulis surat kepada mereka tentang ayat

tersebu! dan mereka prm keluar dari Mat&ah dalam keadaan

putus asa terhadap setiap kebaikan. Kemudian turuolah ayat

yang berkenaan dengan merekq 6if 4S 6t ;i
tfu7q :, 483 6t Y;;13b34-4'* W ti ):, :y WS
4 3;rA 'Dan sesungguhnya Tulwnmu (pelindmg) bagi

orang-orang yang berhiirah sesudah menderita cobaan,

kcmudian mereka beriihad dan sabar; sestmgguhnya

Tulanmu sesudah itu benar-benar Maha Penganpun lagi

Malu Penyayang'.

Kagsr mgslim di Madinah kemudian menulis surat kepada

mereka" 'Allah telah memberi kalian jalan keluar'. Mereka

prm keluar Makkah, dan lagi-lagi orang-orang musyrik

mengejar mereka, maka mereka memerangi orang-orang
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musyrik itu. Di antara mereka ada yang selarnat dan ada pula
yang terbunuh!"582

22018. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, ..Ayat

ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir, Ayyasy bin
Abu Rabiatr, Walid bin Abu Rabiah, dan Walid bin Walid,

b:'<1'* W 6 g I, Wc G,re- 4', 6l ;3
\iffi 'Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bast
orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan,

kemudian mereka berjihad dan sabar'."583

22019. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Husain, dari
Yazid, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri, keduanya
berkomentar tentang ayat dalam surah An-Nahl itn, 'j:.-;;
'6t J 

"(-sj 
*i\:WlrrH :i J L"*t y :y frry _rfi.6 ff) ;fi G +:;b # 5; F\

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman
(dia mendapat kemurkaan Allah), kccuali orang yang
dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman
(dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan
dadanya untuk kckafiran, maka lccmurkaan Allah
menimpanya dan bagrnya adzab yang besar." Kemudian
Allah menghapus dan membuat pengecualian darinya, ';3
t:i*Siila'i't Ui 6 $ b\:75 ajp-45 At
4t 3;LA t4i :y 6;.'t 6y "Dan ir*rgsutrryi

Tuhanmu (pelindung) bagr orang-orang yang berhijrah
sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan

to lbnu Athilyah dalam Al Muhors Al wajiz (3t42s) dan Ibnu Hajrr daram Fath
Al Bti$D631-

'ts Ibnu AUiiy5rt'aaam At Muhoro Al Yajiz QMS).



sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benm

Maha Pengampun lagi Maha Peruyayang." Maksudnya

adalah AMullatr bin Abu Sarh, sekretaris Rasulullah SAW.

Syetan menggelincirkannya, maka ia bergabung dengan

orang-orang kafir. Nabi SAW lalu menyuruh untuk

dalam Fathu Malckah, namun Abu Amr
memintakan suaka untt*nya, sehingga Nabi SAW pun

suaka.se

ooo

ii w,E,#LL i;j,: rJ i 3 +fr.,*',iL oE ;;
@<ritui:..,

"(Ingatlah) suatl,thffi (l<etiko,) fiop-day diri datrrngunfiik
nerrtelc dirinyo seniliri dorJbasi ttop-titp iliri

dk;enPmalcm (balasm) apa ymg tphh dil<sialwwrya,
seilffig mqeka finok ilimiaya (ilhrlldilorrr)."

(Qs. AnNahl [16]: 11f)

rrr$il firman Allah:'j> tj:Qi, i 3+G,i';L ei; i;-
6fr,J{f frW,E uri 'fingailahJ suata hari [ketihal tiap

tiap diri datang untuh membela dirinya sendiri dan bagi tiaptiap
diri disempurnahan [balasanJ apa yang telah dikcriakannya, sedang

mereha tidah dianiaya [dirugihanJ)

Maksud ayat ini adalah, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu
adalatl Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

'* Ibnu Athiy:al dalam Al Muhsro Al Waiiz Q1425). Lihat Al Mawardi dalam
AwNuka wa Al'tJW, QDl6).

I

I
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Lafa^, ,;b,it;;- "(Ingatlah) suatu hari (kctiko) tiap-
tiap diri datang," makzudnya adalatr, tiap-tiap diri membela dirinya
dan berargrrmen tentang kebaikan atau kejatratan, serta iman atau
l<ufir yang telah dilakukannya di dunia.

Lafazh, Z* tE q{'it= i;j,: "Dan bagi tiap-tiap diri
disempurnakan (balason) apa yang telah dikerjakannya., maksudnya
adalah, perbuatan taat atau maksiat yang mereka kerjakan di drmia.

Lafazh, 41 tz{ 13 "Se'dang mereka tidak dianiaya
(dirugikan)," maksudnya adalah, mereka tidak diperlakukan kecuali
apa yang menjadi hak dan kehartrsan bagi mereka menurut kebaikan
atau kebunrkan yang telatr mereka lakukan; yang berbuat baik tidak
dibalas kecuali dengan kebaikan, dan yang berbuat buruk tidak dibalas
kecuali dengan kebunrkan. orang yang berbuat baik tidak disiksa dan
tidak dikurangi balasan kebaikannya, dan orang yang berbuat buruk
tidak diberi pahalakecuali patrala dari amal baiknya.

Para ahli bahasa berbeda pendapat -"rrg.rri 'alasan

digrrnakannya bentuk feminin pada lafazh 3*4, yang lafazh 3L
diberlakukan sebagai feminin.

Sebagian atrli nahwu Bashrah berpendapat bahwa makna
lafazh ,; 'LL adalah setiap orang, yang latain ,; dapat
diberlakukan sebagai maskulin atau feminin.

Sebagian ahli nahwu menganggap pendapat ini keliru, karena
menurut mereka apabila lafazh 3L digandengkan dengan kata
benda naHrah (indefinitifl tunggal, malca khabar-nya mengikuti
bentuk kata benda tgrsebur,,leperti l5alimat ,:tt U,r'j? ,W al )tk
W !1 F ,usit :u. Js yq6 ,/:*t i',itii;ti tl. iii,
khabo-nya mengikuti kata b€Nda tersebut dari segi 3unuau aan
maskulin atau feminin, tidak membutuhkan pemberlakukan lafazh

*I sebagai maskulin atau feminin.
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t:rg 6:r ri={'- U fi 'tLri e\4't- 
"}t'if 

#:
dJ, Jq{ii w' {6' ;fr ,4 6H) e€:t $ g

@srr5.$rLLq-fdrj
"Dan 1Jlah tclah membuat flatu Wwrnpanatrr (de"Sffi)

sebuah rcgeri yorrg dalrufuyyd afim(mlogi tentercm,
rezekhryada|aclngl<e@dfivyomelimpah.ruhilmi*genop

tempat, tctapi (peffifi*)nya n.englnglor:i nilqwt nilrrnnot

Nlaht l<nreno itu Nloh rnrr:a,sal<urb4do nrl.:e}r;. pal<ad,orr

lcelaparan ilon kctakutartr, disefubkam afu yorrtg selalu
nrrr:elir-pubuat.' (Qs. An Nahl [16]: LLZ)

Talcwit fiman Allah: '*#,'4( A(+'6Y'AC.F:
r-iJ13 ?.;$,rq'nfrq3\t ;f rj; =; '1, Egg.f et$6:rW!
@ <r7>5. t3\1 4 @on Atlart telah membuat suatu

perumpon aan [denganJ sebuah negeri yong dahulunya aman lagi

tenterary rezckinya daang kqadanyo nelinryoh+aah dori segenap

tempat, tetapi [pendudukJnya nengingkari nikmat-nihmat Allah;
karena itu Allah merasahan hepada nurefu pahaian hebparan dan

ketahutan, disebabhan apa yang selalu nurefu perbuot)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'a'a Uerfirmao' 'Allah
membgat perumpamaan tentang negeri Mat*ah 

-yang 
pendgduknya

adalah oraog-orang yang menyekutukan AUaf sebagai negeri yang

aman dan tenteranr. Segr kea6anannya adalalU bangsa Arab pada

waktu ihr saling berperang dan menawan" sedangkan pe,nduduk

Mat*ah tidak p€mah diserang di negeri m€reka."
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Lafazh ',:;S "Tenteram," maksudnya adalah,
penduduknya tenang dan tidak perlu pergi untuk mencari rumput,
sebagaimana penduduk daerah pedalaman melakukannya. 6,q+1
lS.b "Rezekinya danng kepadanya melimpah-ruah." Maksudnya
adalah, kebutuhan hidup mereka datang dari sumber yang luas dan

banyak.

*k ,f e "Dari segenap tempat," maksudnya adalatr dari
setiap penjuru negeri ini dan dari setiap sudut di dalamnya.

Penakwilan kami, bahwa negeri yang dimaksud adalah negeri
Makkah, sejalan dengan pendapat para ahli tal$ril, dan yang
berpendapat demikian adalatr:

22020. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadakg ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrktr menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

^trah, 
$$ 9J-5, *1''l#'t4: AA i:_ j y, Xt ; F:

Ek ,l U "Dan Attah telah membuat suatu perumpamaan
(dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram,
rezehinya danng kepadanya melimpah-ruah dari segenap

tempat. " Maksudnya adalah Makkah. 585

22021. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritalcan kepada kami, Al Harits menceritakan
kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritalcan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari
Ibnu Abi NajrlU dari Mujahid, tentang firman Allab 'ri

$ At Maurardi dhl*,r, ,lrNuhat wa Al 'Uyutt enfi) dao lbnu Athi),lah dalm lI
ilhhoro Al Yqb Ql42q.
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t:; n'r'r11, A\4 "sebuah negeri yang dahulunya aman

lagi tenteram," ia berkata, "Maksudnya adalatr Makkah."586

22022. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

semisalnya.ssT

22023. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, g'4'*16'S€Ft
'\:; *, '-^lt; "Dan Allah telah membuat suatu

perumpamaan (dengan) sebuah negeri yutg dahulwrya aman

lagi tenteram," ia berkata, "Kami diberitahu bahwa negeri

tersebut adalah Makkah."588

22024. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Tsur menceritakan kepada l<ami dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman Allah, '1r;, A\4'ifi "sebuah negeri yang

dahulunya aman," ia berkata, "Maksudnya adalah,

Makkalr."sss

22025. Yunus menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid

berkomentar, tentang finnan Allah, Al4'*l6NG:
'* ; i' 'yrt1 "Dan Altah telah membuat suatu

5s Al Mawardi dalam An-Nukat wo Al 'uyn (3D17),Ibnu Al Jauzi dalarn zod Al
Masir (4t499), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muhuro Al Waiiz Qla2O'

5n lbid
ot Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D76), Al Mawardi dalam An-Nuftat wa Al '.uytn

(3nfi), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41499).
tt, Abdurrazzaq dalam tafsimya (2D76), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun

(3nfl), dan Ibnu Al Jauzi dalanZad Al Masir (41499).
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perumpamaon (dengon) sebuah negeri yang dahulunya aman
lagi tenteram...." laberkata, ,.Ini adalah 14uputr.::seo

Ahli takwil lain berpendapat batrwa negeri yang disebutkan
Allah di sini adalah Madinatr Rasul sAw, sebagaimana dijelaskan
dalam riwayat berikut ini:

22026. Ibnu Abdunahim Al Barqi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ibnu Abi Maryarn menceritakan kepada karni, ia
berkata: Nafi' bin yazid menceritakan kepada karli, ia
berkata: Abdurrahman bin Syuraih menceritakan kepadaku,
batrwa AMul Karim bin Al Harits Al Hadbrami mendengar
Masyratr bin Ahan berkata: Aku mendengar sulaim bin Atr
berkata: Kami pulang dari haji bersama Hafshah (istri Nabi
sAw), dan saat itu utsman terkepung di kota. Hafshah lalu
mencari-cari berita tentang utsman, hingga ia melihat dua
penunggang kudq maka ia menyunrh orang untuk bertanya
kepada keduanya. Keduanya lalu menjawab, ..IJtsman

terbunuh!" Hafshatr pun berkata" ..Demi Tuhan yang
menguasai jiwaku, ini adalah negeri (Madinatr) yang
disebutkanAllahdalamfirman-Nya,AU'#*N1.F,
;il ;;\,2.;i4 *k I eG ri:,ki-rri; i -rJi

.'Dan Allah telah membuat suatu Wrumpamaan (dengan)
sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya
duang kcpadanya melimpah-ruah dari segenap tempat,
tetapi (penduduk)nya mengingkari nilsnat-nitiltat Allah,. "
Abu Syuraih berkata: Abdullah bin Mughirah mengabariku
dari sumber riwayatrya, ia berkata, ..Maksudnya 

adalah,
Madinah."59l

]l tUnu Atri),yah dalam Al lutuhtro At Vajiz (3t426).
"' Ibnu Al Jauzi dalan fud Al Masir (41499, 500).
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Firman AllalL ;;' ,5\ ri;'+ "Tetapi (penduduk)nya

mengingkari nilonat-nihnat Allah." Maksudnya adatah, penduduk

n"goi ini mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan-

Nya kepada mereka.

Para atrli bahasa berbeda pendapat mengenai bentuk tungg4

f"" ptL i*"* atrli natrwu Bashrabberpendapat ba6wa kata ptlr

merupakan bentuk jatnak dari kata ii'i3t' sebagaimana pola dalam

firman Allah, i:fr'{ $L# "sehingga apabila dia telah dewasa'"

(Qs. Al Ahqaaf 1+61:1-5) Mentrutnya,katatersebut merupakan bentuk

jarnak dari 31i:.Jt.

Sebagain atrli natrwu Bashrah berpendapat ba6wa kata ptlr

merupakan bentuk jarnak dari kata p yang berarti banyak nikmat'

Jadi, lafazh ini bisa diartikan, lalu mereka mengingkari nikmat-nikmat

Allah.se2 Ia membuktikan hal itu dengan syair berilut ini:

,i 'P ii. qtli k,;tt *,;'tj rtg;r"'.ftl- . .

"Akan latbayar utang-utang kcbaikan dan kciahatan'

satu kesusahan untuk saru kcsusahan, dan satu kenibnatan dengan

b any ak kc nihnat an. " 
5 e 3

Sebagian ahli natrwu Kufah- berpendapat bul'yu, kata iiJI

merupakan benttrk jarnak dari $ta lri.ii, seperti kata c6U bentuk

iamaknya adalatr ;iiaiutui,V bentuk jamaknva adarah'pl'

;;;; 1.u1u i5i 
-men 

rn rrva adalatr bent'k jamak dari i3.

Firman-Nya" ,J.;iJl3 d$6g"Iif \6'ft "Kareno itu Altah

merasakan kcpada mereka-pakaian kclaparan dan kctahttan'"

Maksudnya adalah, Allah merasakan kepada penduduk negeri ini

tn LrtratAt Batr At MfiirtkayaAbuHayran(6/603)'

'" g;i i"i milik Aus bin Hajar- Lfrat Ad-Diwan (hal' I l7)'
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pakaian kelapararq yaitu rasa lapar yang deritanya meliputi tubuh
mereka. Allah menyebut demikian karena kelaparan itu meliputi
tubuh-tubuh kalian layaknya pakaian itu meliputinya. Hal itu karena
Allah menimpakan kelaparan kepada mereka selama bertatrun-tahun
tanpa henti lantaran doa Rasulullah sAw, hingga mereka makat ,ilhiz
5e4 dan bangkai.

Abu Ja'far berkata: 'Ilhiz adalahbulu yang dimasak dengan
daratr dan l<uku binatang, lalu mereka makan. sedangkan ketakutan
yang dimaksud adalah ketakutan mereka terhadap pasukan Rasulullah
SAW yang mengejar-ngejar mereka.

Adapun firman Allah, -< ;1-413\L 1i,,,, Disebabkan apa
yang selalu mereka perbuat," maksudnya adarah, disebabkan mereka
selalu mengingkari nikmat-nikmat Allatr, tidak memerc ayu ayat-ayat-
Nya, dan mendustakan Rasul-Nya. Allah berfirrran, l3(4 L"
.<;i-A "Disebablain apa yang selalu mereko perbuat.,, Dari
permulaan ayat sampai di sini, pembicaraan terfokus padalafazh '4j
(negeri). Meskipun yang disebut adalah negeri, bukan penduduknya,
namun maksudnya adalah penduduknya. Hal itu karena pendengarnya
telatr memahami batrwa maksudnya adalah penduduknya. oleh karena
itu, digunakan lafazIr., 3;i-413\1:C1 ,,Disebabkan 

apa yang
selalu merela perbuat." Beritanya dikembalikan kepada penduduk
negeri. Hal itu sepadan dengan firman Allah, <rfiLtl;l tC*)ZtGiVi
"Malra datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya di walcu
merelra berada di malam hari, atau di waldu rnereka beristirahat di
tengah hari." (Qs. Al A'raaf l\: a)

s% 'Ilhiz adalah bulu yang dicampur dengan dararr png biasa dimakan oleh orang-
orang Arab pada musim paceklik.
Abu Haitsam mengatakan bahwa 'ilhiz adalah daun kering )ang ditumbuk
dengan bulu unta dan dimakan pada musim paceklik.
Lifut Lison Al 'Arab (enti: ;lc).
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Di sini tidak digr[rakan latazhiili padatral lafazh sebelumnya

adalah g.\ tii1.lr, karena pemberitaannya dikembalikan kepada

pendudtrk negeri tersebut. Masih banyak lagi padanannya di dalam Al

Qru)an
ooo

tr; arsst #:i3 ii'{:' &3$ p, it;tr{)

@54$
,,Dart se51.nggul*ya t4lah datanslnpodo mf,:el<a seofitfig

rastil dari nr;7el16 sendiri tctdpi m(ly:elca men&stalcanrrya;

l<nreru iirrt mrrrel<a dlrrulyrrahl<art dz& dmt nwtekf, adalah

orcfirg.ofinrg yolttg z}uorlitn." (Qs. An'Nahl [ 16] : 1 13)

rakwil fiman Auah: 'j:is lStK fr\fi ?,:t;t{,
@ 6;;1, ?i 5tat:St @an sesunsguhnva telah datang hepada

mcreka seorang rasul dari rnereka sendiri tetapi mereha

mendustahannya; harena itu mcreka dimusnahhan adZab dan

mereha adalah orang-orang yang rfialim)

Maksud ayat ini adalatr, Allatl Ta'ala berfinnan, "Penduduk

negeri yang Allatr sebutkan sifatrrya pada ayat sebelum ayat ini, telah

didatangi seorang rasul dari mereka."

-lr. ), ,z ,g# ort "seorang rasul dari merelca sendiri," maksudnya

adalah, Rasulullah sAw, seorang rasul dari kalangan merek4 yang

mereka kenal nasab dan kejujuran ucapalmya. Beliau mengajak

mereka kepada kebenaran dan jalan yang lurus' Namun, mereka

mendustakanny4 tidak menerima apa yang dibawa beliau dari sisi

Allah.
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Allah berfirmaru 4ti1JI ?:i3, "Karena itu mereka

dimuynahkmt adzab." Maksudnya adalah, pakaian kelaparan dan

ketakutan, serta pembrmuhan dengan pedang, menggantikan rasa

aman, tenteram, dan rezeki yang luas, yang dianugerahkan kepada

mereka sebelumnya

6;19;5 "Dw, mereka adatah ordng-orang yang zhalim."
Maksudoya adalalL merekalah orang-orang muryrik. Para pembesar

mereka terbunuh dalam Perang Badar dengan pedang dalarn keadaan

musyrik.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah:

22027. Bisyr menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari QatadalL tentang finnan AllalL fr 3$ ;iit; 3Aj
"Dan seswrgguhnya telah datang kcpada mereka. seorang

rasul dari mereka sendiri. " Demi Allah, mereka mengetahui

nasab dan hal ihwalnya. <r&fi $:$'i:ift "Karena

itu mereka dimusnahkan adzab dan mereka adalah orang-

orang yang zhalim" Allah mengadzab mereka dengan

kelaparan, ketakutan, d"tr pembunuhan.sgs

ooo

rL;Jl1€:4irHiVt4,iiffi i.P:{ttw
{rilir-!,',$iK

s lbnu Abi lIdim dalm tr8irnln (?12305).
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,,Mal<f, mak61nlah yarrghalatlagibaik dnri rczeki yarrg tclah

diberil<nr lJlaht<cpadamu; dm syulanilah 7'aknwt Nlah

iilrrl<ontuhonyale0rrilo'Nyasoio-maTuyernbah3
(Qs. An,Nahl [16]: LL4l

Takrril firman Allah: l* iL 5t 'H{i \, W
i,t:,C;',e-y ;lK oL ;f 13.UHS Miko makantah vans

halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu;

dan syukurilah nikmat Allah iika kamu hanya hepada-Nya saia

menyembah)

Maksud ayat ini adalah, Allatl Ta'ala berfirman, 'Wahai

manusia" makanlatr dari apa yang telatr dikaruniakan Allah kepada

kalian, yaitu binatang ternak yang dihalalkan Allah bagi kalian, baik,

disembelih, dan tidak diharamkan."

;t\ ': n i;2-ri:5 "Dan svuhritah nilonat Allah'"

Maksudnya adalatr, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat

yang telah diberikan-Nya kepada kalian, dengan menghalalkan apa

yang halal bagi kalian, serta nikmat-nikmat-Nya yang lain'

'u3:;i ',CS K oL "Jilw pamu hanya trepada-Nya saja

rnenyembaft. " Maksudnya adalatr, jika kalian benar-benar menyembah

Allah, maka taatilah Allah dalam perintah dan larangan-Nya kepada

kalian.

Sebagian ulama mengatakan batrwa maksud firrran Allah,

(4it:nt'H{tlrl;K1 "Matra matanlah yans holal tagi baik

diri rezeki yang telah diberilwn Allah kcpadamu," adalah makanan

yang dikirimkan Rasulullah sAw kepada kaumnya yang musyrik

pada masa paceklik karena rasa iba kepada mereka. Allatr lalu

berfirman kepada orang-orang musyrik ihr, *Makanlatr makanan yang

dikaruniakan Allah kepada kalian, yaitu makanan yang halal dan baik
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yang dikirimkan Rasulullah SAW kepadakalian." Takwil ini jauh dari
indikasi tekstual aya! karena setelah ayat ini Allatr berfirman, (;fiL
;1i3 "^gt 'F1; "senmgguhnya Allah lunya mengharamkan
atasmu (memaknn) bangkai, darah.... 'Jadi, jelas bahwa finnan Allah,

litt:m'Hi)3li"W "Maka makanlah yang hatal tagi baik
dari rezeki yang telah diberikan Allah kcpadamu," merupakan
pemberitahuan dari Allah kqada hamba-hamba-Nya bahwa bahirah,
saibah, dat washilah yang dihararnkan orarrg-orang musyrik, serta

makanan-makanan lain yang telah kami jelaskan sebelumnya, tidak
berlakq sebab semua ihr merupakan ketetapan syetan. Semua itu
adalah halal, Allah tidak mengharamkan sedikit pun darinya.

cco

;fi ;1i,8:1(l.:-#'frii'trr:'^::iL4;i;rtsL
@ i, 3;- -iiay, rc{i I j6 :g #'.o.
"Sesnngf uhny a AJ;lah lwty a nenglwr arnlcm at asrrnt

(rnnenal<an) borlqflcai, ilnrah, dogsbabi dan apa yarJg
disentfulih ilengm netyebut nonvt selain Nl,ah; tatapi
barangsiapo yoprrg taflrsd n.enrallunurya ilntgan ddak

rnenganiia,yd ilfiJ ddak fu melunpauibatas, mf,l<t
sesrngguhnya Nlah lvlolw Pengunpun ln$i llaho

Penycyary.' (Qs. An,Nahl [16]: 115)

TrtNvil firurE elhh: J#l',*i; (1li"i;3'j:g1,'$t7iy
E) 3;r fi68, #{3'{; ft 3:t #--+1t A'j}t6

(Seswgtrtny Allal, hany nengharumfon dosrnt [meno*anJ
bangfoi, dtrah, daging babi dan aN yang disertefih dengan
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menyebut narnL selain Atlah; tetapi barangsiapa yang terpaksa

n emukannya dengan tidak menganfuya dan tidak pula melampaui

batos, ,rraka sesungguhnya Allnh Maha Pengampun lagr Maha

Penyayang)

Allah berfirman untuk mendustakan orang-orang musyrik

yang mengharamkan bahirah dan lainlain yang telatr kami sebutkan,

"Allah tidak mengharamkan bagi kalian, wahai manusia, kecuali

bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih untuk berhala

dan disebut nama selain Allah saat disembelih, karena itu termasuk

hewan sembelihan yang tidak halal dimakan. Barangsiapa terpaksa

memakannya atau memakan sebagiannya dalam kondisi kelaparan,

maka halal memakannya, dengan ketentuan."

43i'6\6Y')G{i {; jP 'Dengan tidak menganiava

dan tidak pula melampaui batas,halca sesungguhnya Allah Maha

pengampun lagt Maha Penyayang.'f Maksudnya adalah, Allalt

menutupinya dari siksa-Nya lantaran ia memakannya dalam kondisi

dansat,'dan Allatr Maha Penyayang gntuk tidak menghukumnya atas

perbuatan tersebut.

Kami telah menjelaskan perbedaan pendapat di antara dua

kelompok mengenai firman Allah, 'p{3'{;7" "Dengan tidak

menganiaya dan tidak pula melampaui batas." Pendapat yang benar

menurut kami adalatr yang disertai dengan Ngumen-argumen,

sebagaimana yang dijelaskan, sehingga tidak perlu diulang di sini.se6

22028. Bisyr menceritakan kepada karli, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, "^Afi'e$'ft!y
iK6 "sesungguhnya Attah hanya mengltaramkan atasmu

imemakan) bangkai, darah...." Ia berkata, "Islam adalal

55 Lihat pena8iran surah Al Baqaratr ayat 173.
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agama yang disucikan Allah dari setiap kotoran, dan Allatr
memberimu kelonggaran, wahai manusia, jika kau terpaksa

melaknkan sesuatu darinya. Firman Allah, '{;7- % #
)C {j 'Tetapi barangsiapa yang terpaksa memalcannya

dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas',

maksudnya adalatr tidak melanggar batas dalam

memakannya, serta tidak melanggar batas dari halal kepada

haram. Ia memperoleh kelonggaran darinya."5e7

@@@

\fr{r?6$$ff(:63;f3'H4\4Ai}fi5:
:#U@ GSj A{s i{ & 

";Ai,.$:efi 
$t in &

@ejg$'{,
nDarr 

iansanlahl<frnnl mmgatoil<mr terhadap apa yartg
disebut sebut olehlidalww seccnrct dustar'Initwlal d*rr ini

Irm drn', untuk mmgada- adrilutn l<ebolwngan terhadnp
Nlah. Sesnngguhny a or ang- or artg y ang mmgada. adal<f,rr

lebolwngan terhadap Nlah tiadalah benmang. (Itu
adaldh) l<esenangan yar.g sedikit; dmbagi merel<a adzab

yarrgpedih." (Qs. An,Nahl [16]: LL6.LL7)

Talrwil lirman Atlah: tai6 i*Sp
Xf, @'olg'1 A<fi ;'fi :fi '"frflr$:afi ;
@pJf. '';'fiit$ @aniangantah hamu

or-|iJ :/#il t;61 Jr ojia- .r-) t Jl* Sl l rt l & Ur.uJ fF LiJ.tr lL
',fi|8\.5 @an jangantah hamu mengotakon ierhadap apa

yani dbebut-sebut oleh lidahmu secata dusta, ulni halol dan ini

s' Ibnu Abi Hatim datam tafsirnya QfB06).
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harotnr', untuh mengada-adahan kebohongan terhadap Allah.

sesunggahnya orang4fang yang ncngada-adakan hebohongan

terhadap Allah tiadalah beruntung. (tu adalah) hesenangan yang

sedihit; dan bagi mereka adzab yang pediQ

berbeda dalam membacanya. MayoritasPara ulama qira'at berbeda dalam membacanya' Mayoffas

ulama qira'at Hijazdan Irak membacanyu '$1i$ $A$i;S;
i*3 "Dan janganlah kamu mengatapan terhadap apa yang disebut'

sebut oteh lidahmu secara dusta," dengan arti, janganlah kalian

berkata bohong terhadap perkataan yang disebutkan oleh lisanmu.

Jadi, lafaztr L ai sini memiliki xtimashdar ftata jadian).

Dituturkan dari Al Hasan Al Bashri, ia membacanya tl1o li

if, #il\'4 6; dengan tafazh ?ft dibaca Y"(* (tasrah),

yins artinya, janganlah kalian mgngugapkqn kebohongan yang

disebutkan oleh lisan kalian, i!futifil$ "Ini halal dan ini

haram.,, Jadi, lafazh v.i(ir dijadikan sebagai badal (keterangan

pengganti) bagi L aaainiafazn 6, Otetr karena itu, ia dibaca khafadh

lantaran faktor yang membuat lafaztr tr dibaca khatitdh.

Dituturkan dari seorang ulam4 bahwa ia membacanya. u4r_6).

UiSt '3!;l,yang.lafazh v'i3r dijadikan sifat bagi latazh$l ,ll
-6rgii.oti'p"r" ,F sebagai benttrk jamak dari 'l$k a^' qki
seperti lafazh 3:53 dan 13.sea

5$ Ulama qira,at tujuh dan mayoritas ulama membacanya ,aj-3t, dan lafMh L
diberlakukan sebagai mashdu.

Al A'raj, Abu ThalhalU Abu Ma'mar, dari Hasan membacanya ?4, sebagai

badal $eterugan pengganti) bagi lafazh L.

sebagian :uIlama qira'af syam, Mu'adz bin Jabal, dan Ibnu Abi Ablah

membacanya |Kr'
Musallamah bin Muharib manbacanya ?33r .

Lrhat Al Batr Al Muhith karya Abu Halryan (61606) d,m' Al Muharrs Al Waiiz

lorya Ibnu Athiy5rah (3 1429).
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Qira'at yang benar menurutkxr adatah i*3 berdasarkan

konsensus argumen dari para ulama qira'at. Jadi, takwil kalam ini
adalah, janganlatr kalian mengungkapkan pemaparan bohong lisan

katian tentang makanan yang dikanrniakan Allah kepada hamba-

harnba-Nyq "Ini halal dan ini haram.' (Jangan berkata demikian)

dengan maksud merekayasa kebohongan atas nama Allatl dengan

ucapanmu itu, sebab Allah tidak menghararnkan sebagian dari hal-hal

yang katian hararnkan itu, dan tidak menghalalkan banyak makanan

dari makanan yang kalian hdalkan itu.

Kemudian Allah mengemukakan ancaman atas kebohongan

mereka atas nama Allah, 6fi itt :F'"fri-ir$$ "sesungguhnya

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah-"

Maksudnya adalatr, orang-orang yang merekayasa kebohongan atas

nama Allah, tidak abadi dan tidak kekal di dunia. Mereka hanya

bersenang-senang sebentar di dalamnya.

Firman Allah, U U " (Itu adalah) kcsenangan yang

sedikit." Lafazh ini dibaca rafa' (dhammah) sebagai Htabar, karena

maknanya adalah, apa yang mereka rasakan di dunia ini hanyalah

kesenangan yang sedikit. Atau, bagi mereka kesenangan yang sedikit

di dunia.

Firman Allah, $ ef*'S "Don bagi mereka adzab yang

pedih." Maksudnya aailab kepada Kamilah mereka kembali, dan

bagi mereka adzab yang pedih saat kembali kepada-Nya lantaran

kebohongan mereka atas nama Allah yang telah mereka ada-adakan.

Penalorilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli tak$'il,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22029. Muhammad bin Amr menceritakan kepadalar, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan



kepadakrl ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, selgnrhnya dari

Ibnu Abi Najrtu dari Mujahid, tentang firman Allah, $.W{;
itlti{t'JC6L +*$Hg\,3i; "Dan ianganlah kamu

mengatakan terlndap apa yang disebutsebut oleh lidahmu

sectra dusta 'Ini halal dan ini haram'. " Ia berkata' "Ayat ini

berkaitan dengan babirah darr sa' ibah. "5ee

22030. Al Qasim menceritakan kepada kafIli, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata,

"Maksudnya adalah bahirahdan sa 'ibah."6@

@e@

Y:,(S!3&r:iL6|t+radg;,(u-1;Cr$:g'

@645#
" D arr tcrhaitap ofi mg. ofi mg Y ahudi, Kanti hm otla,rt ap a

yc,lng tclah Kolni ccritalort dalrulu l<cpananw; dm Karnri

tiado nr437tgartiaya nr617.el<a, al<frrr tctf,pi mgl/jeltalah ydrJg

nwgariaya itiri mrzrel<a se'ndiri." (Qs. An'Nahl [16]: 118)

Takwil fiman Allah: ftfr u&U3'('d-VC;fi A
@ 'o;#, # Y;,( 5.3; 'W @an terhadap oransarans

Yahudi, Kar;n haramkan apa yang telah Kami ceritahan dahulu

SilmhAn Nahl

t MuSatrid dalam tafsirnya (hal. 426) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

Qt23o6).ffi tbtd

t
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kepadamu; dan Kami tiada menganiaya mcteka, ahan tetapi
merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala bernnnan, "Dan Kami
haramkan sebelummtt walrai Muhammad, bagr orang-orang Yatrudi

apa yang Kami kemukakan kepadamu dalam surah Al An'aam, ifi
1r4t;3 ir{E Lt" rAt3 -Ji, <;W u;'LL s,7 lj,ri A_,fi|

?3,3ffiZt-$r;rt j-di;), ilSe *y'oo, kepada orans-orans
Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berhtht; dan dari sapi

don domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang

itu, selain lemak yang melekat di punggung kcduanya atau yang di
perut besar dan usus atau yang bercamprur dengan tulang'. " (Qs. Al
An'aam [6]: la6)

Kami tidak menzhalimi mereka lantaran menghararnkan

makanan-makanan tersebut bagt mereka, tetapi merekalatr yang

menztralimi diri mereka sendiri. Jadi, Kami membalas mereka lantaran

mereka durhaka kepada Tuhan mereka dan menztralimi diri sendiri

dengan berbuat maksiat kepada Allah.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
sebagaimana dijelaskan dalarn riwayat-riwayat berikut ini:

22031. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyyatr
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman Allah, '.fi uAdCS(, Wlill'ufi gt
"Don terhadap orang-orang Yahudi, Kami huamkan apa

lwrg telah l{ami ceritakan dahulu kcpadamu," ia berkata,

"lvlaksudnya adalalt dalam surah Al An'aa-.'flI

22032. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyyatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Aynrb, dari

'r Lihat Ibnu Al lauzi dalam Zad Al Masir (41502, 503) dan Ibnu Athi),yah dalam
Al ttffitoro AI Wajiz Q1429).
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Ikrimah, tentang firman Allah, eff{Q:irfi;iv'6ir-$ gt
'# "Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan

apa yang telah Karri ceritakan dahulu kcpadamu," ia

berkata "Maksudnya adalah, dalam surah Al 5:uuro.r:602

22033. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, fiair($VCir$A
|fi n & "Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami

haramlcan apa yang telah Kami ceritakan dahulu

kepadamu," ia berkata, "Maksudnya adalah apa 
- 
yang

diceritakan Allah dalam surah Al An'aam, lila O-51&i
"# o;'jL 6?'Dan lcepada orang-orang Yahudi, Kami

iaramtran segala binatang yang berhtht...'. "68

oao

,'$\ )2.b YG i -;t A,;t\ W Oji4, :,t I
{-t3fr 6+3.:yliril.r;8)

"Kefl audiarJ;se$ffrgulmyaTuhamru(nwrgampuni)ba5r
ot drrg. oft mg y ang rnmgeri alcan lcesalahm l<ar ena

l<eb o dolwnny a, l<enrudimr mer ela betob at sesudah itu ilf,rr
mernpubaiki (dirinya) ; senmgguh*ya Tulwnnru sesdah ifii

benar-benm Mafu Pengarnpu,n lagi lvlaha Petryayarrg."
(Qs. An,Nahl [16]: 119)

* IbtdG Ibnu Abi Hatim dalan ta8irnya QD3IO6).

t
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Takwil firman Allah: 'j i,;Q,:;N'tEO-*-At :'t j:
@ H-, 3;At4ib$'it-r#Y uyt )i:r\i;G (Kemadian,

sesungguhnya Tahanmu [mengampmiJ bagi orangarang yang

mengerjakan kesalahan karena hebodohannya, kemadian mcreka

bertobat sesudah itu dan memperbaiki [dirinyaJ; sesangguhnya

Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Mtrhammad, bagi orang-orang yang

bermaksiat kepada Allah karena tidak mengetahui maksiat yang

mereka lakukaq kemudian kembali menaati Allah, menyesalinya,

memohon ampun, bertobat setelah perbuatan maksiat yang mereka

lakukan, memperbaiki kesalatran, dan melakukan apa yang dicintai

Allah dan dfuidhd-Nyq tC.t 3$'Benar-benar Maha Pengampun

lagi Malu Penyayang'."

eee

@ # *ye,ltLr;3 ii$ Ai'.j tba
"senrnggutmyalbralim adalah seonrng imam yarrg dqu
diiadil<a{r tchdffr lo$i pnfi,z'/r- legda lJilah ilm hmr'ii;f . Darrt

selsli-l<alikilanlahiliotrrrmasn&orcmg.oronrtgyorJg
nenpelrvzkanulorlt (Tulrrnt), (bgi) yorrJg rmensyulolli
nikm-niknar Alla/l, Allah telah memilitury o dan

memmiulciny d lefuda ialfrr y @tg ltn'us.'
(Qs. AnNahl [16]: l20.t21l

i*{x ;4 1; 6* &W'A <s *vtfuy
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Talrwil fiman Allah:'efr- fi (r$- ;$A|'il <U1Li\
@#*ir,1tL-"^;J'r;;:7tbv'@igii(sesungguhnva
ttrihtm adatah seorang imam yang dapat diiadikan teladan lagi

patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dil
termosuk orang4rrang yang mempersekutukan [TuhanJ' [lagiJ yang

rnensyukuri nikmat-nihmat Allah, Allah telah menilihnya dan

menunjukinya kepada ialan yang lurus)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman,

"Sesunggutrnya Ibratrim lonlilullah adalah guru kebaikan yang

menjadi pemimpin orang-orang yang mengikuti petunjuk."

Lafa^ ti(i *mv^: Taat kepada Allah, dan lafazh

artinya: Konsisten pada agama Islam.

Lata^ i$:::t 'o. t 1; " Don selcati-tuli bukanlah dia

termasuk orang-orang yang mempersehttuftan (Tuhan)," maksudnya

adalah, dia tidak pernah menyekutgkm-Nyq sehingga ia menjadi

pemimpin orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini merupakan

bentuk pemberitatruan dari Allah kepada orang-orang Quraisy

musyrik, batrwa Ibrahim tidak ada hubungannya dengan mereka, dan

mereka tidak ada hubungannya dengan Ibratrim.

*#\ 9A, ,,(Lagi) yang mensyuhtri nilonat-nibnat

Allah," maksudnya adalatr, Ibrahim memurnikan rasa syukur atas

nikmat-Nya hanya untuk Allah. Dia tidak menjadikan bagi-Nya

sekutu dari tuhan-tuhan dan tandingan-tandingan dalam mensyukuri

nikmat-nikmat-Nya, seperti yang dilakukan orang-oftmg musyrik

Quraisy.

Latazh, '^{A "Allah telah memilihrrya," maksudnya adala}r,

Allatr memilihnya menjadi kekasih dekat-Nya.

#**;l1L:ii "Allah telah memilihnva dan menuniukinva

kcpada j'alan yang lurus," maksudnya adalatr, Allah membimbingnya

ti.i-
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ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam, bukan agama Yahudi dan

Nasrani.

Penalnrilan kami tentaog lafazh 116'-A "rmam yang dapat

dijadilran teladon lagi p&th kcryda AAoh" sejalan dengan pendapat

para atrli takwil, dan yang berpendapat demikian adalatr:

22034. Z,akaiya bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Idris menceritakan kepada kami dati A'masy, dari Hakam,

dari Yahya binlazan, dari Abu Abidain, bahwa ia menemui

AMullah dan berkat4 *Ke'pada siapa lagi kami hanrs

bertany4 jika bukan kepadamu?" Seolah-olatr Ibnu Mas'ud

melunak ke,padanya lalu ia b€rkafi4 "Beritahu aku tentang

arti lafazh '-ill- Ibnu Mas'ud menjawab, "Yang mengajari

kebaikan kepada manusia.'#

22035. Muharnmad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Salamatr bin Kuhail,

dari Muslim Al Bathiq dari Abu Abidain, batrwa ia bert4nya

kepada AMullah bin -Mas'ud tentang lafazh tlt)i 'At. U
menjawab, "Lafazh'tA uraoy^yang mengajarkan kebaikan.

Sedangkan lafazh li;Ji rrti"yu yang menaati Allah dan Rasul-

Nyu.-*t

22036. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyyah

menceritakan kepada kami dari Manshur bin Abdurrahman,

dari Asy-Sya'bi, ia berkara: Farwah bin NaufAl Asyja'i
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Mas'ud be*ata,

"sesungguhnya Mu'adz adalah unmatun qanitun hanifun."

n m- Al Bukhari dalam TaIs ir Al Qw' ot (4204). Al Mawardi ddam An'Nufut w a

Al 'UW, QDl8) dan Al Baghawi dalp,,t Ma'alim At-ToEil (3It9).

't lbnu Katsir dalam ta8imp (8865).
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Aku lalu berkata dalam hati, "Abu Abd-urrahman keliru,

karena Auah berfirman, V n gll 'A 5( ;*t Ll,
'sesungguhnya lbrahim adalah seorang Imam yang dapat

dijadilran telaidan lagi patuh kepada Allah dan hanif,",-IbX"

Mas'ud lalu berkate "Tattukah kamu arti lafazh UltlJy:
Aku menjawab, "Allah Maha Tatru." Ia berkata" "I.afaz}n 2j\

artinya adalatr yang mengajarkan kebaikan. Sedangkan lafaz,rl

tii6 urtinya yang menaati Allah dan Rasul-Nya. Begitulah,

Mu'adz bin Jabal mengajarkan kebaikan serta menaati Allatl

dan Rasul-Nya.6o6

22037, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku

mendengar Faras bercerita dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari

Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "sesrurgguhnya Mu'adz

adalatl ummatun qanitun lillah." Seorang laki-laki dari

-Asyja' yang bemama Farwatr bin Naufal lalu berkata, "Dia

lupa batrwa itu adalah Ibrahim.' AMullah lalu berkata,

"Siapa yang tupa? Kami hanya menyerupakan Mu'adz

dengan Ibratrim."

Masruq berkata: Abdullatr ditanya tentang makna lata2o '^A

eS, lalu ia menjawab batrwa latazh ''A arinya yalg

mengajarkan kebaikan, sedangkan latazir- 6]i tttinya yang

menaati Allah dan Rasul-NY^3607

22038. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

o Status rirvayat telatr disebgtkan. Lihat Al Mawardi {oJlan An-Nuka wa Al 'Uyn

e2tg),af naghawi dal16 Ma'alim At-Tmzit (3/89), dan Ibnu Alhiyyah dalam

Al Muhrto Al Wajiz (31430).
ffi Statrs riwayat telah disebutkan.
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menceritakan kepada kami dari Faras, dari Asy-Sya'bi, dari

Masruq, ia berkata: Aku membaca ayat ini di depan

Abdullah, ;$AS'A <-rC.DA,'sy " Srrungguhnya lbrahim

adalah seorang imam yang dapat dijadilan teladan lagi

patuh kcpada Allah." Abdullah lalu berkata, "Mu'adz itu
ummatun qanitun." Ia melanjutkan, "Tahukan kamu arti

tafa^''tAz Yaitu yang mengajarkan kebaikan kepada

manusia. Sedangkan lafazh6! *my^ yang menaati Allatl
dan Rasul-Nyu."5o8

22039. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata: Bayan bin

Bisyr Al Bajali menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi,

ia berkata: Abdullah berkata, "Mu'adz adalah ummotun

qanitun lillah, hanif,, dan tidak termasuk orang-orang

musyrik." Seorang laki-laki lalu berkata, "Kau lupa!"

Abdullah menjawab, "Tidak, tetapi ia mirip lbrahirn- Lata^
'tA ur*yu yang mengajarkan kebaikan kepada manusi4

sedangkan lafazh ti\r uninyu yangtaat."@

22040. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu

Aun, dari Asy-Sya'bi, tentang firman Altah, 5(;*t3y
Wfilr|€"A "srrrrggrhnya lbrahim adalah seorang imam

yang dapat diiadikan teladan lagt patuh kcpada Allah dan

hanif,," ia berkata,"Lafa^ tiiti utti"Vu adalah, yang taat."6l0

22041. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar menceritakan kepada kalni, ia berkata: Abdullah

*t 
Status riwayat telah disebutkan.

@ Al Mawardi dalam An-Nufut wa Al'Uytn (3DlE).
6'o lbid.
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berkate "Mu'adz adalah ummtfiun qanitun, yang

mengaj arkan kebaikan. "6 
I I

Latazh'Xl di dalam Al Qur'an digrrnakan untuk banyak

malrna Altah berfirman, fi'.t;'$ilj "Dan teringat (kep"da Yusufl

sesudah beberapa wafuu lamanya. " (Qs. Yuusuf [12]: a5)

Lafazh fi A sini artinya adalah beberapa waktu. Di tempat

lain, Allah berfirmanq lfrt''e\ "(Jmat yang adil-" (Qs. Al Baqarah

[2\: ra3)

22042. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Sabiq, dari Al-

Laits, dari Syahr bin Hausyab, ia berkata' *Bumi ini tidak

bertahan kecuali di dalam ada empat belas orang yang dengan

mereka Allah membela penduduk bumi, dan bumi itu

mengeluarkan berkat[rya, kecuali pada zaman Ibrahim,

karena ia sendirian."6l2

22043.,A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sayyar mengabarkan

kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Takaiya darr

Mujalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari

Masrtrq, dari Ibnu Mas'ud, semisal hadits Ya'qub,-dari Ibnu

Aliyyatr. Di dalarnnya ia menarnbahkan: l-afazh Lf .ttityu

adalab yang mengajarkan kebaikan, serta dapat dijadikan

pemimpin dan teladan. Lafazh bri artinya adalalu yang

menaati Allah dan Rasul-NYa."

Abu Farwah Al Kindi berkata' "Engkatr kelinr"rl3

5rr Stafi$ riwapt telah dis€hlkan- Lihat Ib,nu Abi Hatim dalm tafsirq'a QD306)'
5r2 IbnuAl laruza'darlm74dAl lu{asir (4/ 503).
5t3 Ibnu A6[5nh d^ln Al ltfirtoro AI Waib Qla3Q'
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22044. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kauri, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, selunrhnya dari

Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang firman AllalL ;-gi),'ir\
''A eg "sesungguhnya lbrahim adalah seorang umat."

Maksudnya adatah sendirian. fi 6S "Potuh kepada

Allah."6ra

22045. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang riwayat yang

serupa. Hanya saja, di sini ia berkata "Menaati Allah di

dunia."6l5

Ibnu Juraij berkata: Uwaimir mengabariku dari Sa'id bin
Jubair, ia berkata, "Lafazh AS artinya adalah, yang

menaati."6l6

22046. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, lLlr|(il <?;*ytiry
"Sesungguhnya lbrahim adalah seorang Imam yang dapat

dijadikan teladan lagi patuh kcpada Allah," ia berkata, "Dia
adalatr Imam petunjuk, taat, serta diikuti sunatr dan

agamanya."6l7

6ra Muialrid dalam tafsinrya (hal. aZO dan Ibnu Athiyyah dalan Al Muhoro Al
WajizQla30.

'rs lbid
616 Abdurrazzaq dalam tafsimya QD77) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

QD306\.
617 lbid
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22047. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari QatadalU batrwa Ibnu Mas'ud berkata, "Mu'adz bin Jabal

itu ummatun qanitun." Orang lain (bukan Qatadatr) lalu

berkata "Ibnu Mas'ud berkata, 'Tahukah kalian apa arti

latazhlllZ yaitu yang mengajarkan kebaikan'."618

22048. Al llasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsarui

mengabarkan kepada kami dari Faras, dari Asy-Sya'bi, dari

Masruq, ia berkata, ter{lu 
.membaca ayat ini di depan

AMullah bin Mas'ud, qv 16 6(;*t'-;:\ 'sesungguhnya

Ibrahim adalah seorang Imam yang dopat diiadikon teladan

lagi pauh'. Ia lalu berkata, 'sesungguhnya Mu'adz itu
ummatun qanitun'. Orang-orang lalu membantahny4 maka ia

membantah mereka lagi, dan berkata, 'Tahukan kalian apa

arti lafazh ilfr vAtu yang mengajarkan kebaikan kepada

manusia Sedangkan lafazh tJ('l artinya yang menaati

Allalr."ete

Kami telah menjelaskan arti tafazh Uf dengan berbagai

aspeknyq dan arti lafazh c,:;l , dengan perbedaan pendapat di antara

para ulama di selain tempat ini, berikut argumen-argumennya'

sehingga tidak perlu diulang di sini.

ooo

'*rt$t'i'r;Sefry'z(3

5rr Lihat Al Mawardi d,/.an An-Nttkd wa Al 'Uyttn QDlt) dan lbnu Al Jauzi dalam

TadAl Moir (4/503).
6r, Abdnrrazzaq aatm tafirn:a @f27q dan Al Qurthubi dalam l, Joni' li Ah*ant

Al Qr'u (10/198).

$iigqrT:
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oDan Kani beril<frrJ kepadatuya kcbail<ar. ili ifunia. Dart
se$.nggufurya dio di alhiratbenm-fuw tennasttk orang

ororngyongslulih." (Qs. An,Nahl [16]: LZL\

Talcwil firman Allah: J ,-T ,t )3,b'';:: Vlf, A+1liq
@ Arfef @an Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan

sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang
yang shalih)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, 'Kami
berikan kepada Ibratrim sebutan yang baik dan pujian yang abadi

sepanjang masa atas kepatutrannya kepada Allah, syukurnya kepada

AUah atas nikmat-nikmat-Nyq dan keikhlasannya dalam beribadatt

kepada-Nya di dunia ini.

A)Pi J ie$\ ,t frb "Dan sesungguhnya dia di akhirat

benar-benar termasuk orang-orang yang shalih. " Maksudnyaadalah,

di negeri akhirat pada Hari Kiamat ia termasuk orang yang baik

unrsarmya di sisi Allah, serta baik pula kedudukan dan kemuliaannya.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah:

22049. Muharrrmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allatr, A&t7t
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'tiLqii "Dan l{ami berikankcpadanyakcbaikan di dt*ria,"
ia berkata, "Maksudnya adalah sebutan yang baik."620

22050. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia be,rkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 teirtang riwayat yang

sama62l

22051. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang finnan AllalL '.'-- g3f a'.#t7t "Dan

I{ami berikan kcpadanya kcbaikan di &mia," ia berkata,

"Maksudnya adalalL setiap pemeluk agama pasti

menjadikannya sebagai pemimpin dan meridhainya."62

ooo

'uci:i
t'-z

K4,ii3
t i661i; --+tL;V'€r 

$ 416 "i
';,t"l65iJ;_!;91.,*fi y36b

@ | ;,$i,*. tlU( b. 9a' 
*t ii'#

" Kenudimt Kffi,d w ahyiwr kapadfinu (tvhiwmmad),

' Ilcutilah ogottvl lbr ahin" seor (mg y arrg h6rif . D an bulolnlah
diotemwstkorang.orartgyotrrgnwnpelr*kafi7.l<rrrrTulwn.
Senrnggzhnya iliwoiiblcm (menehffii) lwri Sabtu atas

onmg-or(mg (Y afunil y orJg berselisih pilmry a Dan

o trlu5alid dalam ta8irnya (h^L 427),Ibnu Abi 116fi6 delm ta6imya QD3W), N
Mawardi dalan A*Nu|a wa Al 'Uytttr QDlg), dan lbnu Al Jauzi dilamZad Al
Masir@l5M).

er lbid-
@ lbnu Abi HatiE dalam ta8irnya QD307), Al N{aurndi dzbm A*Nul.d wa Al

'UW QDlg), dan lbnu Al Jauzi dalamTad Al Masb (41 504)-
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sesunggu hrry a Tulwrurut benar'b enm dl@rr rnr.efi$ eri

puta$drr di antaro m(,'iel<a di Ho,ri Kianwt terhadap apa

yong telah msela puselisihl<m itl.t'"
(Qs. An'Nahl [16]: 123'L24')

seorang yang hanif.,, Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang

mempersekutuhan Tuhan- Sesunggahnya diwajibhan

[menghornutiJhariSabtuatasotang4'ra"g[YahudiJyang
berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar'benar ahan

memberi putusan di antara meruka di Hari Kiamat terhadap apa

yang telah mereha perselisihkan itu)

Allah berfirrran kepada Nabi Muhammad sAw, "Kemudian

Kami wahnrkan kepadamrl watrai Muhammad, dan Kami katakan

kepadamu, 'Ikutilah agama Ibrahim, yufi hanrfrWah muslimah'

dengan berserah diri sesuai agama yang dianut Ibratrim, bebas dari

berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang disembah kaummu,

sebagaimana Ibrahim terbebas darinya''"

Firman Allah: *-i. W 6-1i :b J;3i it+ fiy
,,sesungguhnya diwaiibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang-

orang (Yahud) yang berselisih padanya," maksudnya adalatr, "wahai

manusia, Allah tidak mewajibkan mengagungkan hari Sabtu kecuali

bagi orang-orang yang berselisih pada hari itu. Ldu sebagian dari

mereka mengatakan bahwa hari Sabtu adalah hari paling agung, sebab

Allatl selesai menciptakan segala sesuatu pada hari Jum'at, kemudian

Allah merampungkan segala sesuatu pada hari Sabfil'



SurchAn-Nahl

Kelompok lain berpendapat batrwa hari pating agung adalah

hari Ahad, sebab pada hari itu Allah mulai menciptakan segala

sesuatu.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

22052. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakrl ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruturya dari

Ibnu Abi Najrlu {ari Muja}rid, tentang firman Allah, '*iAt
* W 6-iti ,{" .2 ,^3ri "sesungguhnya diwajibtcan

(menghormati) hari Sabtu atas orang'orang (Yahudi) yang

berselisih padanya. " Maksudnya adalah, mereka

merayakannya dan meninggalkan hari Jum'at.623

22053. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang riwayat yang

sama.524

22054. Ibnu AMil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muharnmad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, teNrtang firrran Allab 6iti6- t trij;frL
t |/z ot

+i $il,:3 "sesungguhnya diwaiibkan (menghormati) hoi
Sabtu atas orang'orang (Yahudi) yang berselisih padan1n,"

ia berkata, "Mereka menginginkan hari Jtrm'a! lalu mereka

* trluiahia dahm aftirnya $aL 427),Ibnu Abi Hatim dalam ta$irnya QD3o7),
dan Al Mawardi ddlam An-mtkat wa Al 'Uyttn Qn2q-u lbtd

-

lzvvF
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berbuat salatr, sehingga mereka mengambil hari Sabtu untuk

menggantikannya."@s

22055. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, A,if S:;g\}+frL
. taa ,a

*!r- I;;IS "Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari

Sabtu atas orang-orang (Tahudi) yang berselisih padanya,"

ia berkata, "Maksudnya adalah, sebagian dari mereka

menghalalkannya (tidak menghormatinya), dan sebagian lain

mengharamkannya (menghormatinya)."626

22056. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, dari Abu Malik dan

' Sa'id bin Juba!, tentang firman Allah, & J;3\ '*i fi1,

)t Wi 6-$i "sesungguhnya diwajibtran (menghormati)

hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih

padanya," ia berkata, "Maksudnya adalah, mereka

menghalalkan hari Sabtu. "527

22057. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepadku, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar,

tentang firman Allah, )nW 6ii & J;3i'*ifit
"sesungguhnya diwaiiblan (menghormati) hari Sabn atas

orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya," ia berkata,

"Mereka meminta hari Jum'at, lalu mereka melanggarny4

6r AMurrazzaq dalaur tafsirnya QD80) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahham

AI Qur'on (10/199).
n6 IbnuAl JaradalamZadAl Masir (4/505).
e' Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya Qn307).
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maka mereka lalu mengambil hari Sabtu. Allah kemudian

mewajibkannya bagi mereka."o8

Firman Allah: *.ljr4\4. i ($i ii-'# K4 Ji.3 36
tli6- "Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi

putusan di antara merefta di Hari Kiamat terhadap apa yang telah

merelro perselisihkan itu." Maksudnya adalah, sesungguhnya

Tuhanmu, watrai Muhammad, benar-benar akan memberi putusan di

antara orang-orang yang berselisih dalam menghalalkan dan

mengharamkan hari Sabtu saat mereka kembali kepada-Nya pada Hari

Kiamat. Allah memberi putusan tentang hal tersebut dan hat-hal lain

yang mereka perselisilrkan di dgnia dengan benar. Altah memutuskan

perkara mereka secara adil, dengan memberi patrala kepada yang

benar dalarn masalatr ini, dan membalas yang salatr dengan yang

sepantasnya.

ooo

6U e g" "iAtE*;S *<{U A;,b1 JL C
{i;1';, \td,3, n'ii ;r iLS';" id' Ly 6 e

/ z -)?l
ir",):{.Jt,

" setalah (narnuia) lnpada ialal Tufimrru ilangan hil(mah

dm pelajar(m y61rJgbdik dfrrrbantahlah mqeka dengart cma

yongbaik.SesungguhmyaTuhamrruDidlahyarJglebih
mertgetalwi tmtmry sia1a ya1q tsrsesat d6ri ial$r.Nya dan

.T Al Mawardi dalam An-Nukst wa At 'Uynr QD2O) dan Ibnu A6i),yah dalam ll
Muhoru Al VaiaQA3l).
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Dialah yangbbih mcrJgetaluni orarrg.orang yorng rn.endapat
pehufuk." (Qs. An,Nahl [16]: t25)

Ta*wit lirman Allah: "{3z:bJIV #dUAr,* Jt?;i
'"j.;lu *t';, :rD,3, ;"iti t4'rt'; :{;, L;ia- d;,{t' I *
@ $rritoh [manusial kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereha dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih

mengetahui orang-orang yan g mendap at petuni uk)

Maksud ayat di atas adalah, Allah berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Serulah, wahai Muhammad, orang yang kepada

mereka Tuhanmu mengutusmu, untuk mengajaknya menaati Allah. Jl
e;,8 'Kepada ialan Tuhanmu,' adalah, kepada syariat Tuhanmu

yang ditetapkan-Nya bagi makhlrk-Nyu, yaitu Islam t{U'Dengan
hilonah,' adalah, dengan wahyu Allah yang disampaikan-Nya

kepadamu, dan dengan kitab-Nya yang ditunrnkanNya kepadamu.

{J:rt rn";:|'Dan pelajaran yang bailc,'adala}r, dengan pelajaran

yang baik, yang dijadikan Allah sebagai argumen terhadap mereka di

dalam kitab-Nya, dan peringatan bagi mereka di dalam wahyu-Nya -
seperti argumen yang disebutkan Allah kepada mereka dalam suratr

ini- serta nikmat-nikmat yang diingatkan Allah kepada mereka di

dalamnya. 'iA d ,4\A#'Dan bantahlah mereka dengan cara

yang baik,'adalatr, bantatrlah dengan bantahan yang lebih baik dari

selainnya, yaitu memaafkan tindakan mereka yang menodai

kehormatanmu, dan janganlah menentang Allatr dalam menjalankan

kewajibanmu untuk menyampaikan risalah Tuhanmu kepada mereka."

Penakruilan kami ini sejaldm dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

-
-{-:e2-l
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22058. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, selunrhnya dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujatrid, tentang firman Allah, ,iifi
"iA if 6\ 'Dan bantahlah mereka dengan cara yang

baik" Maksudnya adalah, jangan hiraukan tindakan mereka

yang menyakitimu.62e

22059. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, denga riwayat yang

semisalnya630

Fiman-Ny rt ..r-ti, ir'ii *'fi i S,Lt "sesungguhnya

Tuhounu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat

dui jalan-Nya" Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,

"sesunggUhnya Tuhanmg, watrai Mtrhammad, lebih mengetatrui orang

yang menyimpang dari jalan yang lurus dari kalangan orang-orang

yang berselisih pada hari Sabtu, dan dari selain mereka, serta orang

yang menentang Allah. Dia lebih mengetahui tentang siapa di antara

mereka yang meniti jalan yang lurus dan jalan yang benar. Dia pasti

membalas mereka semua sesuai amal masing-masing saat mereka

kembali kepada-Nya"

ccc

@ uulahid dalam taaimya (},ll. 07) dan Ibnu Abi Hatim dalam asirnya

8rz?07).@ Ibid
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@o*,*l-
"Ddniihalolnaumetrtefil<arJbalasarrrmallubalaslah

dengartbalasarr yarJg sctrut ilengan silsoarl yang ditimpal<mt
l<ep adarru. Al<(m tptnpi iikf, l<ffiu b u s ab ar, s eswrggul*y a

itailahyarJglebihbaikbagior(mg-or(mgyolr.gsahar."
(Qs. An.Nahl [16]: L26l

7'r{?;,t 434!,3.;?} 11, u::r W:r H'6 iD

Tatrwil fiman Attah: ali:*i+jC;:2r!)3fi,6 ifi
6*4i-T'fr?;{ @an iika *i*u memberikan balasan,

maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sihsaan yang
ditimpakan kepadamu Akan tetapi jika kamu bersabar,
sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar)

Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, "Jika- kalian
memberi balasan, wahai orang-orang mukmin, kepada orang yang

menzhalimi dan menyakiti kalian, maka balaslah ia sebanding dengan
perbuatan orang yang menztralimi kalian. Namaun jika kalian sabar

dengan tidak membalasnya, mencari patrala dari Allah atas

kezhaliman yang mengenai diri kalian, serta menyerahkan urusan

tersebut kepada Allah, sehingga Dia sendiri yang melaksanakan

hukuman itu, maka 6/tArt,-7'rl7 'sttungguhnya itutah yang lebih

baik bogi orang-orang yang sabar'. Maksudnya, sabar untuk tidak
membalasnya, merupakan sikap yang lebih baik bagi orang yang

bersabar untuk mencari pahala Allah, karena Allah akan memberinya
manisnya kemenangan, sebagai ganti dari keinginannya untuk

membalas orang yang telatr berbuat zhalim kepadanya."
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Iafazhjil menunjul&an arti sabar, dan gaya bahasa ini sangat

indah, meskipun sebelumnya Atlah tidak menyebut kata sabar, karena

telatr ada indikasinya dalam firman-Nya, 'f;;, ,n; "Akan tetapi iika
kamubersabu."

Para ahli talsil berbeda pendapat mengenai sebab turunnya

ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini mansuWt, atau

muhkam. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini turun karena

Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam Perang Badar bersumpatr

akan membalas perbuatan orang-orang musyrik 
-yang 

melakukan

tamtsil (teror mutilasi) terhadap korban dari pihak kaum muslim-
dengan cara melakukan perbuatan yang sama seperti yang mereka

lakukan. Allah melarang me,reka berbuat demikian dalam ayat ini, dan

memerintahkan mereka -+esudah ayat tersebut- untuk

meninggalkan tantsil dan lebih memilih sabar, fi*y3*;115 irr\
"Bersabarlah (hai Muharunad) dan tiadalah kcsaboanmu itu
melainkan dengan pertolongan Allah. "

Iadi, menunrt mereka, dengan ayat ini Allah telatr menghapus

ayat yang mengizinkan mereka untuk melakukan tamtsil, dan yarng

berpendapat demikian adalah:

22060. Ibnu AMil A'la menceritakan kepadakrq ia berkata:

Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Daud, dari Amir, bahwa kaum muslim berl@ta-
ketika orang-orang musyrik melakukan kekejaman terhadap

korban mereka dalam Perang UhuF, "Jika kami

mengalahknn merekq maka kami pasti melakukannya!"

Allah pun mentumkan ayat" j:-1e;fiU, [i,l*!3:JG it
<46fi-7'rt ?'{ 4i:*' om itta tonu nemberikor

balasot naka balaslah dengan balasan Wrg sama dengan

sihiaarr Wrg ditinpakan kepadomu Akott tetapi iika kmtu
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bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-

orang yang sabar." Mereka latu berkata, "Kami sabar."63l

22061. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahttab menceritakan kepada kami, Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, ia berkata, "Ketika
kaum muslim melihat perbuatan orang-orang musyrik

terhadap korban dari pihak mereka pada Perang Uhud, yaitu

membelah perut, memotong kemaluan, dan mutilasi teror

yang biadab, mereka pun berkata, 'Jika Allah memenangkan

karni atas merek4 maka kami pasti membalasnya!' Allatr lalu

menunrnkan ayat yangberkaitan den-gan mcreka, 'i;r3 r.{3
4iu,*y3*;YJ3;13@-Ot*l-T'-'rt'Atanitapi jitra

lramu bersabm, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi

orang-orang yang sabar. Bersabarlah (hai Muhammad) dan

tiadalah kpsabaranmu itu melainkan dengan pertolongan

Allah'."632

22062. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

seorang satrabatnya, dari Atha bin Yasar, ia berkata, *Surah

An-Nattl selunrhnya turun di Mal*att, dan ia adalatr surat

Makkiyyah, kecuali tiga ayat terakhir, yang turun di Madinatt

setelah Perang Uhud, saat Hamzah terbrmuh dan dimutilasi.

Ketika itu Rasulullah SAW berkata, 'Jika kami mengalatrkan

mereka, maka kami akan memutilasi tiga puluh orang di

antara mereka!' Ketika kaum muslim mendengar hal itu,

mereka berkata 'Demi Allah, seandainya kami mengalatrkan

mereka" maka kami pasti memutilasi mereka dengan mutilasi

6r As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsttr (51179) dan Ibnu Karir dalam tafsirnya
(E/36e).

62 An-Nuhas dalam An-Nasilh wa Al Mansulh QEa\.



SurahAn-Nahl

yang tidak pemah dilalarkan seorang Arab pun terhadap

seseorang!' Lalu Allah menunrnkan ayat, W)3 frC 65
6/t4i-T'rfr 'fi:" 4S:* i:tj u, ;:2!' Dan i ika tramu

memberikan balasan, malca balaslah dengan balasan yang

sama dengan silcsaan yang ditirnpalcan lcepadamu. Akan
tetapi jika leamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih

22063. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firrran Allah, frC i5
:* i'tj l:, A4 tii)15 "Dan iitra kanu memberikan

balasan, maka balaslah dengan balasan yang sarna dengan

silrsaan yang ditimpakan lcepadamu. " Kaum muslimin diteror

dengan mutilasi dalam Perang Uhud, maka Allah berfirman,
L l'-:* #) U, ;L; WF fr6 i5 'tDan jitra tramu

memberikan balasan, mala balaslah dengan balasan yang
.sama dengan siksaan yang ditimpakan kcpadamu.... " Hingga

firman Allah, 6/#$7-'rt'i;1t $3'"At-, tetapi jitca

lramu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi
orang-orang yang sabar." Kemudian Allah berfirman, 113

!n!{t 3;; "Bersabarlah (hai Mulwmmod) dan tiadalah
lresabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. "63a

22064. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ketika orang-orang

yang terbunuh dalam perang Uhud dimutilasi, kaum muslim

63 As-suyuthi dzlam Ad-Durr Al Mantstt (5/16l) dan Ibnu Kasir dalam tafsimya
(81343). Menunrtnya, hadits ini mtrsal, dan di dalamnya terdapat perawi samar
png tidak disebutlon namanya. Namun hadia ini diriwayatlon dari jalur lain
yang muttas hil @ersambung s anad-nya).s Abdunazzaq dalam taftirnya Qn7q.
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berkata, "Jika kami mengalahkan mereka, maka kami pasti

melalnrkan tamtsil kepada mereka!" Allah lalu berfirman, i$
6#Art-7'rt'6, o,iS:*,!P;"u, Jh tii)Ib H'C
"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan

balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan

kcpadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya

itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. " Allah

lalu menegaskan dan melaran g tamtsil.

Ibnu Juraij berkata" "Orang-orang kafir melakukan tamtsil

kepada para korban Uhud, kecuali Hanzhalah bin Rahib.

Rahib Abu Amir saat itu bersama Abu Sufyan, sehingga

mereka membiarkan Hanzhalah. "63 
5

Ahli talc\ilil lain berpendapat batrwa aypt tersebut telatr dihapus

dengan firman-Nya dalam suratr Bara'ah,)$t$ 4 it<tUiiSg
"Moka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saia kamu

jumpai mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5) Menurut merek4 firman

Allah, 7t jU, U1$)1:|:JI6 i5 "Daniika kamu memberikan

balasan, maka balaslah dengan balasan yang soma dengan siksaan

yang ditimpakan kcpadamu.... " adalah informasi dari Allah kepada

orang-orang mukmin agar tidak memulai perang terhadap mereka

sampai mereka yang memuJainya. Allul lalu be{irm an, S;/" r2i#S
6-;J:ii+i7'ji i5t5'*t3.K;--6iiit("Danperangitah
di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) ianganlah
lramu melompaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menytkai

orang-orang yang melampaui batas. " (Qs. Al Baqarah [2]: 190)

Mereka menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22065. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

6t Lihat Ibnu Al lautzl, dalam Zad Al Masir (4/503).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan

kepadalor dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, :* *)U, Jb tii# frG i$ "Don iika tramu

memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang

sama dengan siksaan yang ditimpakan kcpadamu," ia

berkata, "Ini merupakan informasi dari Allah kepada Nabi-

Nya untuk memerangi orang yang memeranginya. Kemudian

turun ayat tentang pemutusan hubungan dan ketentuan pada

wakttr bulan-bulan Haram telah habis."

Ia berkata" "Jadi, ayat ini termasuk ayatyangmansuffit."636

Ahli tal<rilil lain berpendapat batrwa firman Allah, 63 #t
lfU {f 33.; "Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah

lrcsabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah," dihrjukan

kepada Nabi SAW secara khusus, bukan kepada satrabat-satrabat

beliau. Jadi, perintatr sabar ini hanya untuk beliau, sebagai ketetapan

dari Allah, bukan unhrk mereka, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berilart ini :

22066. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabaikan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd

berkomentar, tentang firman AltalL U, Jh 1*)3 HC, 3fi
:* frj "Dan iilw lramu memberilan balasan, maka

balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang

ditimpakan kepadamu," ia berkata, *Allah memerintahkan

mereka untuk memaafkan orang-orang musyrik. Lalu

beberapa orang yang memiliki keluatan masuk Islam dan

berkata, 'Ya Rasul, seandainya Allah mengizinkan kami,

maka lomi bisa mengalatrkan anjing-anjing itu!' Lalu

t6 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/508) dan Al Mawardi 66;am An-Nukat wa
Al 'UW, QDzl) tanpa menpndarkannya.
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turunlah t -qy-*-- o{i:* :{r;" u, ;4 w\fi :JG i5
6#i-7'ri3'i1:" 'Dan jika kamu mimberitran balasin,
maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan
yang ditimpakan kepadomu. Akan tetapi jika kamu bersabar,

itulal, yang lebih baik bagi orang-orang yang
sabu'. AllahUernrman, tsersabarlatr wahai Muhammad, dan
jangan kamu sempit dada terhadap orang yang
mengalahkanmu Tiadalah kesabaranmu itu melainkan
dengan pertolongan Allah'. Kemudian Allah me-nasaffit ayat
ini dan memerintahkan beliau untuk memerangi mereka. Jadi,
semua ini adalah rna?suWt."637

Ahli takwil berpendapat bahwa maksud dua ayat ini bukan
seperti yang telah dijelaskaq melainkan bahwa barangsiapa diztralimi
maka ia tidak boleh membalas orang yang menzhaliminya itu lebih
dari keztraliman yang dilakulonnya

Menurut mereka, ayat ini muftkam (tetap berlaku), bukan
mansukh (dihapus), dan yang berpendapat demikian adalatr:

22067. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kalni, ia berkata:
AMurrazzaq menceritakan kepada kalni, Ats-Tsauri
mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Ibnu Sirin,
tentang firman AIIah, :*, *j U, +1 t;t)13 HC o5
"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan
bolasot yutg sorna dengan siksaan yang ditimpakan
kepdatnu," ia berkata, "Jika seseorang mengambil sesuafu

darimra makaambillah darinya sesuatu yang sepadan.,,63t

o' Ibnu Abi Hdim dalam ta8irnlra Qf2?07) dan Ibnu Athiyfh dr/ram Al Muhors
Al Ydiz(31433).tt Ibnu Abi llatim datam taBimya QIBOT) dan Al Mawardi dabm An-Nuka wa
At'UwQmD.

-

tu
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22068. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdmazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari manshur, dari Ibrahim, ia
berkata, "Jika seseorang mengambil sesuatu darimu, maka

ambillatr darinya sesuatu yang sepadan."63e

Al Hasan berkata: Abdtnazzaq berkata: Suffan berkata,

"Mereka berkata, 'Jika seseorang mengambil satu dinar

darimu, maka janganlah kauambil darinya kecuali satu dinar.

Jika ia mengambil sesuatu darimu, maka janganlatr kamu

mengambil darinya kecuali yang sepadan dengan sesuatu

ifu'.t'flO

22069. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa' menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ,tfi
'.a i=1;iU, Utr fi):r:*G "Dan iilu lcamu memberikan

balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan

siksaan yang ditimpalan kcpadamu, " ia berkata, "Janganlah

kalian melampaui batas."il I

22070. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

63e Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D78,279) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya
(7t2308).ffi Abdurrazzaq dalam tafsirnya Q1279) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyrn(3D21\.t' Mu3ahid dalam tafsirnya (hal. azl dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun(3D21).
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kepadaku dari IbnuJuraij, dari Mujahid, tentang riwayat yang
sarta.fl2

Talo,vil yang benar adalah" Allah memerintatrkan orang-orang
mukrnin untuk membalas orang yang menyakitinya secara sepadan,
jika ia memilih untuk membalasnya. Allah juga memberitahunya
bahwa sabar untuk tidak me,mbalas perbuatannya itu baik. Allatr
menegutrkan Nabi-Nya sAw rmtuk bersabar. Takwil ini yang benar,
karena inilah makna tekstual ayat

Takwil-tal$ril yang kami sebutkan dari orang-orang yang
mengemukakannya itu tercakup oleh ayat ini. Jika demikian, serta
tidak ada khabar atau nalar yang menunjukkannya, maka kita wajib
memberlakukan hukumnya secara umum, bukan menakwilinya
dengan makna khusus yang tidak ada petunjuknya. selain itu, wajib
dikatakan batrwa ayat ini adalah muhkamah, yang Allatl
memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tidak melewati batas dalam
mengambil hak harta atau jiwa dari orang lain.

Ayat ini fi.dak motuWt, karena tidak ada indikasi tentang
nasaWt-nya. Pendapat bahwa ayat ini muhkamah, memiliki alasan
yang benar dan dapat dipahami.

ooo

* Oii,ti ki; {:,2{i ii\*L3i;ys,yv
@s;ax.w

"Bqsabarlah0unMulm,,wwd)dantiadalahl<,esabararmut
iar melrdlnl<an ilenem ffiolongdrJ y'.J/lah dan jangonlah

l<nnnl bqsenih ha; tefludq (lreliorfl,nmr) nuelca ilmt

u'Ibid
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iangariah kffiw busempit dadf, tarhadmp dpa yolttg mqelca
ti4-ilfryal<f,n " (Qs. An.Nahl [16]: 1Z7l

Takwil firman Allah: k*'i:,1{-rfi$y3*;t13 *L
@ S;>Zq * e -ii,Si @ersatartah [hai MuhamnadJ dan

tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan

janganlah kamu bersedih hati terhadap [kekatiranJ mereha dan

janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu-

dayahan)

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Bersabarlah,

watrai Mutrammad, terhadap gangguan yang menimpamu di jalan

Allah.'

;ir*y3*;115'yrL " Bersabarlah (hai Muhammad) dan

tiadalah lrcsabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah."
Maksudnya adalatr, kesabaranmu itu, jika kamu bersabar, tidak lain

adalah karena pertolongan dan taufik Allah kepadamu untuk bersabar.

4"'i$tj "Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap

(kelrafiran) mereka." Maksudnya adalatr, janganlah kamu bersedih

terhadap orang-orang musyrik yang mendustakanmu dan mengingkari

apa yang kaubawa kepada mereka pada waktu mereka berpaling

darimu dan mengabaikan nasihat yang kaubawa untuk mereka.

6ib3 q ,* C -iX tj "Dan ianganlah *amu

bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu-dayalcan."

Maksudnya adalatr, janganlah dadamu sempit terhadap kebodohan

yang mereka ucapkan dan anggapan mereka batrwa apa yang kaubawa

itu adalatl sihir, atau syair, atau perdukunan.

Maksud firman Allall ttibz li,i "Terhadap aW yang

merelca tipu-dryakan," adalah, terhadap tipu muslihat mereka dalam



Tdsin Ah:Ihatui

rangka menghalang-halangi orang yang ingin beriman kepadamu dan
membenarkan apa yang diturunkan Allah kepadamu.

Para ulama qira'at berbeda dalam membacanya. Mayoritas
ulama qira'at hak membacanya ,? g-fi {j dengan huruf dhadh
dibaca fathah, dengan makna seperti yang aku paparkan. Sebagian
ulama qira'at Madinah membacanya ,bz d & !_r dengan huruf
dhadh dibaca kasrah. a3

Qira'at yang paling mendekati kebenaran menurut kami
adalatr * a" karena Allah hanya melarang Nabi SAW untuk sempit
dada terhadap gangguan yang diterimanya dari orang-orang musyrik
karena menyampaikan watryu Allah kepada mereka. Oleh karena itu,
Allah berfirman, +t'., -48L4 4Z A kir " Moka i a,garlah ada
lresempitan di dalam dadamu karenanya, supaya lcamu memberi
peringatan dengan kitab itu (kepada orang l(nfir). " (Qs. Al A'raaf [7]:

? 4+ j"g1 berfirm*, f li L 4,U.p, At:.;iy J;.,'+E Jrtrii
)-i, A1 ljiii; irJit4 J ig r$L 1;1 {j |3i" uor,a boteh jadi tramu

hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahytkan kepadamu
dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan

mengatalran,' Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan
(lrelrayaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang
malailrat?' Sesungguhnya kamu honyalah seorang pemberi
peringatan " (Qs. Huud [11]: 12)

Jika ini yang dilarang Allah, maka Lata"h ini dibaca fathah
huruf dhadh-ny4 dan itu merupakan lafazh yang populer dengan

makna tersebut.

fl3 Mayoritas ulamaqira'atmembacanya * a.
Ibnu Katsir membacanya .t'r.
Lihat Al Muhors Al Wajizkarya Ibnu Athiy;rah (31433) d^nAl Balv Al Muhith
karya Abu Hay5ran (61614).
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Lafazh'* i\i ,i ',1 g{* ,,}. artinya adalah, ada rasa

sempit dalam dadaku terhadap perkara ini. Lafazh ini dibaca fathah
huruf dhadh-nya hanya untuk sesuatu yang ditinggali dan semisalnya.

Jikalafazh',P digunakan untuk ar.:ri'j,r "sempit tempat', maka ia

menunjukkan arti sesuatu yang bisa meluas dan menyempit, dan

merupakan bentukan salah satu dari dua pola. Bisa jadi merupakan

bentuk jarnak dari 1i>, sebagaimana perkataan A'sya bani Tsa'labatr

berikut ini:

e, rb a&st'-bK 4;* ) r'*-r'e
"Jika Tuhanmu dengan rahmat-Nya.

Menghilangkan lwsempitan dari kami dan melapangkan."64l

Dan, yang lainnya adalatr bentuk tal*tJtf (penghilangan

tasydid) dailataz/r-i;;b "yang sempit", seperti takhfiflatazhip dan
tti . --... - 't.1
i,.t menJadl 0E! dan irrl.

aao

<-,#i'$v'FiASitaity
"SesnngztvryaNlahbesefiaorong-orangyangbelrtakwa

dmt orortg- or cmg y ar.g berbtnt l<eboilran."
(Qs. An,Nahl [16]: L28l

rarrwir fiman Auah: <,;4 i ir-fr: $ irjtE,tl,t-
@ (Sesangguhnya Allah besefia otang4rrang yang bertuFwa dan

orang4rrang yang berb uat kebaikan)

Maksud ayat ini adalatr, Allatl Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya Allah, watrai Muhammad, bersama orang-orang yang

s Terdapat dalam Ad-Diwaz (hal. 38) dari qasidah Iyas bin Qubaishah Ath-Tha'i.
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takut kepada-Nya dalam perkara-perkara yang diharamkan-Nya, maka
mereka menjatrhinya serta taktrt akan siksaan-Nya, sehingga mereka
menahan diri untuk melakukannya. Allatr juga bersama orang-orang
yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang ilaan (memperbaiki) dalam
memelihara kewajiban-kewajiban-Nya, menjalankan hak-hak-Nya,
dan menjaga ketaatan kepada-Nya dalam perintatr serta larangan-Nya.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

2207L. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari seorang perawi,
dari Al Hasan, tentang firman Allah, '"JVt r3iir_$i'6'nitt-
5# fi "surrggrhnya Allah beserta orang-orang yang
bertalm,a dan orang-orang yang berbuat lcebaikan," ia
berkata, *Takut kepada Allah dalam perkara yang
dihararnkan-Nya kepada merekq dan memperbagus upaya
dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan-Nya kepada
mereka."fl5

22072. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
l+bdtxrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari seorang perawi, dari Al
Hasan, dengan riwayat yang semisalnya.&6

22073. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, ia berkata: Kami diberitahu bahwa ketika
Haram bin Hayyan Al Abdi menjelang wafa! dikatakan

'Buaflatr wasiat!' Ia menjawab, ..Aku tidak tahu

qs 
Abdunazzaq dal"m tafsirnya (2D82),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnrra en3og),
dan Al Mawardi dqla,n An-Nukat wa Al 'uytn (3D22) tanpa menisbatkannya.ffi lbid

-
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apa yang harus kuwasiatkan. Tetapi, juallah baju ziratrku dan

bayarkanlatr utangku. Jika belum bisa melunasi utangku,

maka juallah kudaku. Jika belum bisa juga melunasi utangku,

maka juatlah budakku. Alu wasiatkan pula kepada kalian

ayat-ayat teraktrir suratr An-Nahl, ';<+\ Aj,# Jy?i
G'ii 4'fi '; :ri, "tfiA e,l\,1) g'-r'$'&F6
:t", *j v,b, $)1 y,6 a;@ t-,iri5\ *t'; 1t:,a,

@ 6*17*'r{?i't r$ 'serutah (manusia) kepada

jalan Tuhonmu dengan hilanah dan pelajaran yang baik dan

bantahlah mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui

orang-orang yong mendapat petunjuk" Dan jika kamu

memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang

sama dengan siksaan yang ditimpakan kcpadamu. Akan

tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yong lebih

baik bagi orang-orang yang sabar'. " (Qs. An-Nahl [6]:
125-126) Kami diberitatru batrwa ketika ayat ini turun, Nabi

SAW berkat4 'Kami memilih sabar."

Akhir penafsiran suratr An-Nahl.

Ya Rabb, berilah kemudatran. Segala puji bagi A1lah. Semoga

Allah melimpatrkan karunia dan keselamatan yang banyak kepada

Nabi Muhammad dan keluarganya.
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SURAH AL ISRAA.

$',fij:i*,
Ya Allah bedlah kemudahan

' 
;r31 Jgffj( # Grfi -e;,L, {; uii|#"

3-' jlr{!rr},Xfu::nf1:i;K;uiit-jj.i(
"Mo.lw suci NW t@g tclah @ lwmb*Nya
pada suar,r mal,,n ilmi Masiidit Huun ke Masiidil Aqstt.-

yarJg telahl<nniWfii *lelilinrgrya agar l(ami
p alilwtlcm t<ceaaayla sefu$d. dni tetda- tmdn

(l<ebesorm) IGrni. Sesto.g*ftn]a Aw ailatah Matw
Mendengar logilvrahorvlelihfr.' (es. Al Israa' trz]: r)

(Maha Saci Allah, yo4g tcloh nwperjolothaa nomta_Nyo pada
saata malarn dori Mosiidil Houa he Mosjidil Aqsha yang telah
Kon i berhahi sekelilittgrw ogu Koni Ftiltot*on kepadanya
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sebagian dari tanda-tanda [kebesarunl KamL Sesungguhnya Dia

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat)

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berkata:

Maksud firman Allah, fi -r*7, t; -5i 14 "Maha Suci Allah,

yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam,' adalah,

untuk menyucikan Tuhan yang menperjalankan hamba-Nya pada

malam hari, dan pembersihan bagi-Nya dari ucapan orang-ofang

musyrik bahwa Dia memiliki sekutu dari makhluk-Nya, isti dan mak,

serta untuk menyatakan ketinggian dan pengagungan bagi'Nya dari

berbagai kebodohan dan perkataan keliru yang mereka sandarkan

kepada-Nya.

Sebelumnya kami telatr menjelaskan bahwa kata adalatr isirz

yang menempati kedudukan mashdar. Oleh karena itu, ia dibaca

nashab (fathah) karena menempati kedudukan mashdar. Jadi, kami

tidak perlu mengulanginya lagi di tempat ini.647

. Sebagian ulama mengatakan bafuwa ia dibaca noshab karena

tidak disifati. Orang Arab memakai kata 6''j untuk banyak arti,

diantaranya shalat. Altah berfirman, @ 'r$ig SK'rS-$[ " Maka

lralau sekiranya dia tidak termasuk orang'orang yang bonyak

mengingat Allah. " (Qs.Ash-Shaffaat l37l l43)

Banyak atili takwil yang menaku'ilkan kata '4 dengan

arti, orang-orang yang shalat. Kata ini juga berarti mengucapkan

insya'allah, sebagaimana penakwilan sebagian ulama terhadap firman

Allah, @6# {i -K ,.i1 )1 "Bupanlah aht telah mengatakan

lrepadamu, hendaHah lcamu bertasbih (kepodo Tuhanmu)? "

Maksudnya adalah, hendaklah kamu mengucapkan insya'allah. lru

adatah batrasa sebagian penduduk Yaman. Kebenaran takwil ini

dibuktikannya dengan firman Allah, I'Fl-t; @ *+ $A ''Fn \

il7 Lihat pe,nafsiran surah Al Baqaratr ayat 116.
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"Ketilra mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akon
memetik (hasil)nya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan,
'insya'allah'. " (Qs. Al Qalam [68]: 17-18) Allah berfirman" 1iff;l:lji
@'t# Si.f,) $ " Berkatatah s e orang yang pating baik pikirannyo di
antara mereka, 'Bukankah aht telah mengatakan kcqndamu,
hendaHah lamu bertasbih (kepado Tulunmu)'?" (es.Al ealam [6g]:
28) Maksudnya ia mengingatkan mereka saat tidak mengucapkan
insya'allah.

Kata ini juga bisa berarti catraya, sebagaimana penakwilan
sebagian ulama terhadap khabar yang diriwayatkan dari Nabi sAw,

:q q *rif c *i '-i+ .;;\'d: oi ,seandainya tanpa
hijab, mala cahaya wajah-Nya pasti membakor segala sesuatu yang
mengenainya."il8

Maksud kata f :'-i+ adalatr cahaya uajah Allah.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahri takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

22074. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abilrrr:azz,,aq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Matrhib,
dari Musa bin Thalhatr, dari Nabi SAW, bahwa beliau ditanya
tentang tasbih, yaitu ucapan subhanallah. Beliau lalu
bersabda, "Meryrucikan Allah dari kcburukan"ile

22075. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada karri, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang kalimat
subhanollah, ia berkata, e'lfgnyucikan Allalr.',oso

ffi HR. Muslim dalam kitab Inan (179) dan Ibnu Majah dalam ls,.Su or (196).t' Ibnu Athiyyah dalam At Muhurt At wajiz lltainy,Ibnu At Jauzi dalam hd Al
--^ Masir (5/5), dan As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mmatr(Sllg}).60 Mulahid dalam tafsimya (hal. 428).
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Kami telah menyebutkan atsar tentang hal ini dengan

mencukupi sebelurnnya dalam kitab kami ini.

rata lrp} aan triJl artinya berjalan pada malam hari. Siapa

yang membaca,s-r.lmaka polanya adalah'"t)\- ,sfr , dan siapa

yang membaca Ls? maka polanya adalah ,;;" - ,sF-, sebagaimana

syair berikut ini:

',; at? E ,#'{, U? n" -t;'^gt
"Di malam gulita ahtberialan.

Tidak lan e s ali perj alananlat itu. "

Dalam riwayat lain digrurakan lafazh d:, a:u'c'ti.

Maksud lafazcr- ff adalatr sebagian malam. Demikianlah

Hudzaifatr bin Yaman membacany" P, q.
22076. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Bakar bin Ayyasy berbincang dengan

seseorang ketika Nabi SAW di'isra'-kan. Lalu Abu Bakar

berkata kepadanya, "Tidak bisa mendatangkan orang seperti

Ashim darrZin."

,r..itt .rr;ir d
membacanya.65t'

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai makna firman

Allah, ,tAi ).4i C. "Dari Masjidil Haram." Sebagian

mengatakan batrwa maksudnya adalah dari Al Haram. Ia berkat4'.Al
Haram selurutrrya adalatr masjid." Kami telatr menjelaskannya di

tempat lain dalam kitab ini. Menurutrya, disebutkan batrwa pada

malam hari Nabi SAW di-isra'-kan ke Masjidil Aqsha, beliau

Ia berkata: Hudzaifatr membaca ,Plt U o& a)l,riir i,6i
Abdullah

65r LrhatAl Muhors Al Wajizkaryalbnu Athiyyatr (3/435).
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bermalam di rumatr Ummu Hani binti Abu Thalib, sebagaimana
dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22077. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Muhammad bin Sa'ib
menceritakan kepadaku dari Abu Shalih bin Badzam, dari
Ummu Hani' binti Abu Thalib tentang isra'Nabi SAW, ia
berkata "Rasulullah SAW tidak di-irra'-kan melainkan
beliau tidur di rumatrku pada malam itu. Beliau
mengakhirkan pelaksanaan shalat Isy4 kemudian tidur, dan

kami pun tidur. Sebelum Subuh, Rasulullah SAW
membangrurkan kami. Ketika beliau shalat Subuh dan kami
shalat bersama beliau, beliau bersabda, '8f '-4, iiiaU, flf !'j,g'#.4, t i. *$ ie:jt riiiru!: ts ivi( ;:,;st'i:i G oti"$;; aw ay,t ii:j:" ,yi ummu iani,, afui
melaksanakan shalat Isya yang ht aWirkan pelaksanaan
bersama kalian di lembah ini seperti yang kaulihot.
Kemudian aht pergi kc Baitul Maqdis dan sholat di sana
Kemudian aht shalat Subuh bersama kalian saat ini seperti
yang kau lihat'."652

Ahli takwil lain mengatakan batrwa Rasulullah SAW di-isra'-
kan dari masjid. Ketika beliau di-isra'-kan, beliau berada di masji4
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22078. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Abi Adiy
menceritakan kepada lomi dari Sa'id bin Abu Arubalu dari

Qatada[ dari Anas bin Malilq [dari Malik] bin Sha'sha'alL

ut' lbnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat Al Kubra (ltl44),Ibnu Hisyam datam As-Sirat,
An-Nabautiyyah Qn48),Ibnu Katsir dalam Al Bidoyahwa A*Nihayah (3/ll0),
dan As-Suyrthi daJan Ad-Durr Al Motsw (sDW).
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seorang laki-laki dari kaumnya, ia berkata: Nabi SAW

bersabd4

Ll J-*->u.$'4 ;y,qrbfltt flt ;. 4t ry uf [r,iJ

Jl. etb a;",irt,6'u W ft n #r'.;jJiloJ;r'
,Ju tM ,tl ',1\:Jii 

t.*, 4 t1 ,'.i ,i;ui Sv ,tk, tk
,6-\',url 'i ,:r* '""J i ?y: ,A F- e /'Pn
'; JtiirZ;.';:+ : tsrl *-tst es,Al ,tl:$'i ,aSr:)

ilr';4 ,e'p ;eil !:;b, e Sflt t:'\j ,Vt oi ,btlr

,#),t',#.u yli5 o#t *.'Jt t5 &- "lAY n-Utr ,L!r J\erei i ,ult
' "Saat aht di masjid antara tidur dan teriaga, tiba-tiba aht

mendengar seseorang berlrata, 'Salah satu dari tiga'. Lalu
- aht dibawakan baskom emas yang berisi air zamzam. Lalu ia

membelah dadaht hingga sini dan sini." Qatadah lalu

bertanya, "Apa maksudnya?" Anas bin Malik menjawab,

"Maksudnya sampai bawatr perutnya." Rasulullah SAW

bersabda" "Lalu ia mengeluarkan hatiht dan dicuci dengan

air zamzam, lalu dikcmbaliknn ke tempatnya semua, lalu

hatiht diliputi iman dan hibnah. Lalu aku diberi lccndaraan

berwarna putih yang [dalam riwayat lain menggunakan

redaksi: Bidhaabatin baidhaa'al bernama Buraq. Ia lebih

tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bighal.

Langlrohrrya sejauh matanya memandang. Lalu aht
dinailrkan kc atasnya, dan lmmi pun berangkat hingga tiba

[di Baitul Maqdis. Lalu aht shalat di dalamnya sebagai

imam bersama para nabi dan rasul. Kernudian aht dibawa
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naik kcJ langit dunia...." Kemudian ia menuturkan hadits
selengkapnya.653

Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepuda kami, ia berkata:
Khalid bin Al Harits menceritakan kepadakrg ia berkata:
Sa'id menceritakan kepada kami dari aahdah, dari Anas bin
Malilq dari Malik, yaitu anak Sha'sha'alr, seorang laki-laki
dari kaurnnya, dari Nabi SAW, tentang hadits yang serupa.

Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibnu Abi Adiy menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari

Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Matik bin Sha'sha'atr,
seorang laki-laki dari kaumnya" ia berkafa: Nabi SAW
bersabda. Kemudian ia menyebutkan hadits s€mrya

22079. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq
berkata: Amr bin Abdurrahman menceritakan kepadaku dari
Hasan bin Abu Hasan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

'rt {'.5i ,:*r;.t* ,hb a* *t e'er 6 r;.
'rf {'-,J.j;,:i*, ;.t* +! 4e;,'#-L:.,5,i*,
':,;li ,:.5i ,:14:tr,6& si*; ,1.#.L:"5 ,tb,

;. iq irli rlf ,"^u,it ?t J\ ,r; ;e ,,it L' 'ri ,s.fhA

Ci';-'&.,*:*rry. !s.c !.y ed 1yr, :yt,t;f ,t 
5 d;_,t,4.a"| *,#,i?,F

"Saat afu fidw di kanto, Jibril nundatangifu dot
menggoncanght dengan kakirya lalu afu fuA*, nanun aht

653 HR Al Bukhari dalam kitab Awal Penciptau(3207),Muslim dalam kitab Imor
(164), dan At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qtr'm (3343), An-Nasa'i dalellr, As-
Suntt OtZlT), dan Ahmad dalam mumadnya (4DV1,208).
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tidak melihat apa-apa, maka aku kcmbali tidur. Lalu Jibril

mendatangiht untuk lcedua kalinya, dan menggoncanght

dengan kakinya. Lalu aht duduk, namun aht tidak melihat

apa-apa, maka aht kembali tidur. Lalu Jibril mendatangiht

untuk kctiga lralinya dan menggoncanght dengan kakinya'

Lalu oht duduh dan ia memegang lenganht sehingga aht

berdiri bersamanya. Lalu ia keluar ke pintu masiid, dan

ternyata ada hewan ber-n,arna putih seperti antara lceledai

dan bighat. Di lredua pahanya terdapat dua sayap yang

mengepak bersama kedua lakirrya. Ia bisa meletaklran kaH

depannya sejauh matanya memandang. Lalu Jibril

menaikkanht ke atasnya dan keluar. Ia tidak tertinggal

dariht, dan aht pun tidak tertinggal darinya. " 65a

22080. Ar-Rabi bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin

Bilal, dari Syuraik bin Abu Namr, ia berkata: Aku mendengar

Anas bercerita kepada kami tentang malam isra'Rasulullah

SAW dari Masjid Ka'bah, batrwa ia didatangi tiga malaikat

sebelum beliau diberi wfrYu, dan saat itu beliau tidtr di

dalam Masjidil Haram. Yang pertama dari mereka berkata,

"Mana dia?" Yang tengah berkata" "Yang terbaik di antara

mereka." Salah satu dari mereka lalu berkatq "Ambillah

yang terbaik di antara mereka."

Pada malarn itu, Nabi SAW tidak melihat mereka sampai

ketiganya datang pada malam yang lain menurut pandangan

hati beliau. Nabi SAW memang tidur kedua matanya, tetapi

hati beliau tidak tidur. Demikian pula para nabi, mata mereka

.ro Ibnu Hispm dalan As-Sirah An-Nobav'iyyah (11397), Al Qadhi Iyadh dalam

AsySyifa (113il), dan As-suyuthi dalam Ad'Dwr Al Mantsur (5/161)' Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Ishaq dan Ibnu Mun&ir dai Hasan bin Husain.
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tidur tetapi hati mereka tidak tidur. Mereka tidak berbicara
kepada Nabi SAW hingga mereka membawanya dan
meletakkannya di samping sumur zzArnzatn. Lalu malaikat
Jibril menanganinya, membelah antara tenggorokan dan perut
beliarl hingga mengeluarkan dada dan rongganya Kemudian
Jibril mencucinya dengan air z,atrrTmttt hingga bersih.
Kemudian didatangkan sebuah baskom emas yang di
dalamnya terdapat [gelas]655 yang diliputi iman dan hikmah.
Lalu Jibril memasukkannya ke dalam rongga, dad4 dan urat
tenggorokannya, kemudian menutupnya

Setelah itu Jibril membawa beliau naik ke langit dunia. Ia
mengetuk salah satu pintunyq lalu penghuni langrt bertanya,
"Siapa itu?" Jibril menjawab, *Ini Jibril." Ada yang bertanya,
"Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, ..Muhammad.',

Ada yang bertanya, *Apakah ia telah diutus?,, Jibril
menjawab, "Ya." Mereka pun berkat4 ..Selamat datang!,'
Penduduk langt gembira dengan kedatangannya. penduduk

langit tidak tahu apa yang dikehendaki Allah pada penduduk
bumi sampai Allah memberitahu mereka Lalu beliau
mendapati Adam di langit dunia Jibril berkata kepada beliau,
*Ini bapakmu" Lalu beliau memberi salam kepada Adaln,
dan Adam menjawab salam beliau Adam lalu berkat4
"Selamat datang, Anakku! Sebaik-baik anak adalah kamu.',

Jibril kemudian membawanya ke langit kedue dan ternyata
ada dua sungai yang mengalir, maka betiau bertanyq .Dto
sungai apa ini, y Jibril? " Jibril meqiawab, ..Ini adalatr hulu
sungai Nil dan Eufrat!" Jibril lalu membawa beliau ke langit
ketiga, dan ternyata di sana ada sungai lain yang padanya

555 lbnu_Hisy"m meyebutkan dujrrrrrt As$irah An-Nabawgntt(la9l), Al eadhi Iyadh dalam
Asy$nfa QR64) dan As-Suyuilf dalalrr. Ad-Dur ,lt Uo t", gmSl
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terdapat istana dari mutiara dan zabarjud. Itulah sungai yang

tidak diketafiui siapa pun selain Allah. Lalu beliau mencium

aromanya, dan ternyata aromanya seperti misik. Beliau

bertanya, "sungai apa ini, ya Jibril? " Jibril menjawab, "Ini

adalatr Kautsar yarrg disimpan Tuhanmu untukmu'"

Kemudian Jibril membawanya naik ke [langit ketiga, lalu

para malaikat berkata kepada Jibril seperti yang mereka

katakan di langit pertama, "Siapa ini? Muhammad

bersamamu?" Jibril menjawab, "Ya." Mereka bertanya, "Dia

telah diutus?'; Jibril menjawab, "Ya." Mereka lalu berkata,

'oselamat datang." Kemudian Jibril membawa beliau naik ke

langitl [keempat],6s6 6* mereka pun bertanya kepada Jibril

seperti sebelumnya.

Kemudian Jibril membawa beliau naik ke langrt kelima, dan

mereka pun bertanya kepadanya seperti sebelumnya'

Kemudian Jibril membawa beliau naik ke langrt keenam, dan

mereka pun bertanya kepadanya seperti sebelumnya'

Kemudian Jibril membawa beliau naik ke langt ketujutr, dan

mereka pur bertanya kepadanya seperti sebelumnya.

Di setiap langit terdapat para nabi, dan Anas telah

menyebutkan nama-nama mereka. Aku mengingat di antara

mereka adalah Idris, di langit kedua, Harun di langit keempat,

nabi lain yang tidak kuhafal ftrmanya di langit kelim4

Ibratrim di langit keenam, dan Musa di langit ketujuh karena

AUah pernah berbicara kepadanya. Musa berkata, "Aku tidak

mengira ada seseorang yang lebih tinggi dariku!" Kemudian

Jibril membawanya naik hingga [di atas itu] tingkatan yang

tidak diketahui melainkan oleh Allah, hingga beliau tiba di

t" Tidak disebutkan dalam manuskrip.
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Sidratul Muntaha dan telatr dekat dengan Yang Maha

Perkasa, Tuhan Pemilik keperkasaan. Kemudian beliau

mendekat hingga sejarak dua panatr, atau lebih dekat lagi.

Kemudian Allah mewatryukan kepada hamba-Nya apa yang

dikehendaki-Nyq diantaranya shalat lima pulutr waktu bagi

umatnya dalam sehari semalam. Kemudian beliau turun

hingga tiba di tempat Musa, namun Musa menahan beliau.

Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan

Ttrhanmu kepadamu?" Beliau menjawab, *Allah

memerintahkan shalat lima waktu bagi umatku dalam sehari

semalam." Musa berkata, "Umatrnu tidak sanggup

melakukannya. Kembalilah agar Tuhanmu memberi

keringanan bagimu dan mereka." Lalu beliau menoleh

kepada Jibril seolah-olah meminta saran kepadanya tentang

hal itu, lalu Jibril memberi isyarat setuju. Jibril lalu

membawa.beliau kembali kepada Allah Yang Matra Perkasa,

lalu beliau berkata, "Ya Rabb, berilah keringanan untuk

lrami, karena umatht tidak sanggup. " Allah lalu

menguranginya menjadi sepuluh shalat.

Kemudian beliau kembali ke tempat Musa AS, lalu Musa

menahannya. Musa terus-menerus menyarankan beliau untuk

kembali kepada Tuhannya hingga menjadi lima waktu.

Kemudian Musa menahan beliau saat perintatr shalat tinggal

lima waktu. Musa berkata, "Ya Muhammad, demi Allatr, aku

pernah membujuk bani Isra'il untuk melaksanakan shalat

kurang dari lima waktu, namun mereka menelantarkannya

dan meninggalkannya. Padahal umatnu itu lebih lemah

fisikny4 hatiny4 pandanganny4 dan pendengarannya.

Kembalilatr, agtn Tuhanmu memberi keringanan bagimu."

Beliau menoleh ke Jibril unhrk meminta saran, dan Jibril
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tidak membenci hal itu, maka Jibril membawa naik beliau,
lalu beliau berkat4 "Ya Rabb, umatku itu lemah fisilg hati,
pendengaran, dan maka berilah keringanan
untuk kami." Tuhan Yang Maha Perkasa lalu berfirman, "ya
Muharnmad." Beliau menjawab, "Labbaik wa sa'doik"
Allah berfirman, "Ketetaporhr tidak bisa diubah
sebagaimana telah tertulis bagimu di l-auh Mahfuzh Bagimu
dari setiap kcbajikm sepdtrt kafi lipatnya. Shalat itu
(palulanya) lbna ilfi di Inth Mahfuzh, ,utmun

lrew aj ib annya kcrydmru lrern limo w afuu "

Beliau lalu kembali kepada Musa, d"n Musa bertanya,

"Bagaimana?" Beliau menjawab, "Aku telah diberi
keringanan. Allah memberi kami untuk satu [6sfaikan pa]rala

sepultrh kali lipat." Musa berkaf4 *Demi AllalL aku telatl
mengajak bani Isra'il rmtuk mengerjakan sesuatu yang lebih
ringan daripada ini, namlm mereka meninggalkannya.

-Kembalilah agar Allah memberimu keringanan juga." Beliau
lalu berkata, "Ya Musa, demi Allah, aht malu kcpada

Tulnnht karena berkali-kali kcmbali kepada-Nya" Musa
berkata, "Kalau b"gtt tunmlah dengan menyebut rulma

Allah." Latu beliau terja,gq 'lan sa&t itu beliau berada di
Masjidil 11uraor.rr57

Pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini
adalah, Allah memberitahu bahwa Dia memperjalankan hamba-Nya

6' Ifi- Al Bulfrari dalam kitab Taut id?sl7).
Syuraik bin AMullah bin Abu Namr ymg m€qiadi sumber rirmyat Ath-Thabari
dalam hadits ini mengalami beb€r4a kekcliruan, yaitu ia berbeda dari perawi
lainnya Riwayatnya ini berbeda d€ngm riwayat-riwayat di lebih dari seauluh
tempat. Banyak hafizh yang mengingdan hat ini, sebagaimana dijelaskan Ibnu
Hajar dalam Fath Al Boi (l3RtO) dm Ibrnu Al Qaryim dele,n Zad Al Ma'ad
(3t42).
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pada malam hari dari Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid
yang masyhu di antara manusia saat mereka menyebutrya.

Firnan Allah, $(ii 2";:n Jy "Ke Masjidit Aqsha,"
maksudnya adalah Masjid Baitul Maqdis. Ia disebut Al Aqsha (secara

bahasa berarti paling jauh) karena ia merupakan masjid terjauh yang

dikunjungi dan dicari keutarnaannya dari kunjungannya setelah

Masjidil Haram.

Jadi, talnvil kalam ini adalah, Maha Suci Allah dan tiada

hubungannya Dia dengan sekutu, ketunrnan, dan istri yang

didakwakan orang-orang musyrik, yang telatr memperjalankan hamba-

Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha.

Para ulama berbeda pendapat mengenai gambaran Allatl
memperjalankan Nabi-Nya SAW pada malam hari dari Masjidil Haram

ke Masjidil Aqsha Sebagian berpendapat batrwa Allah memperjalankan

beliau dengan jasadnyq yaitu dengan buraq pada malam hari dari

Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha hirgga tiba di sana. Lalu Allatr
memperlihatkan kepada beliau berbagai keajaiban urusan dan pelajaran-

Nya serta besarnya kekuasaan Allah. Kemudian para nabi dikumpulkan

tuntuk menyambut Rasulullatr SAW, lalu beliau mengimami shalat

mereka. Setelah itu beliau dr-mi'raj-kan (dinaikkan) ke langit hingga ke

atas langit tujuh, dan di sana Allah memberi beliau watryu yang

dikehendaki-Nya. Kemudian beliau kembali ke Masjidil Haram pada

malam itu juga, dan mengimami shalat Subuh.

Mereka menyebutkan sebagian riwayat dari Rasulullah SAW
dengan penilaian slnhih sebagai berikut:

22081. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Watrb mengabarkan kepada karni, ia berkata: Yunus bin
Yazid mengabarikan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata:

Ibnu Musayyib dan Abu Salamatr bin Abdurratrman
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mengabariku bahwa Rasulullah SAW di-isra'-kan di atas

buraq, yaitu kendaraan Ibrahim yang digmakannya untuk

mengunjungi Baitul Haram. Ia bisa meletakkan kaki

depannya sejauh pandangan matanya

Buraq itu lalu melewati sebuah kafilah Quraisy di sebuah

le,mbah, lalu kafilah itu berangkar Di dalam kafilah ittr

terdapat seekor unta yang membawa dua kanrng, hitam dan

putih, hingga Rasulullah SAW berte,mu dengan Elia, lalu

beliau diberi dua gelas minuman, segelas khamer datt segelas

susu. Rasulullah SAW lalu me,ngambil gelas susu. Jibrit

ke,mudian berkata kepada beliau, *Engkau telah ditunjukkan

kepada fitrah. Seandainya engkau me,ngmbil gelas ktamer,

maka umatnu sesat."

Ibnu Syihab berkata: Ibnu Musayyib mengabarilu batrwa

Rasulullah SAW di sana bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan

Isa Rasulullah SAW melukiskan ciri-ciri mereka demikian,

,4 Cl, ,tr:,2 )G: q fr nY) ,.F"t t;;i ;; tlL
to !.ct , o1. o. ta.f7 t,o . ...- ,. 11) t.o 1-p t.
.J otf 4 t>r-t) ; '^irft ,,t6;'u. t" ,rfrS 'rrrl .tLi

irl*'-3f'uf| et;l'it, *'o;Ar :P
"IUfiisa itu fulitnln kcnerah-nuralwt ronbutryn ikal, seperti

ororg S>,oalah (sehnh kabilal, doi Yano*peafi Adapwt

Isa, berfulit noralt seolalrclah ia fu'u kcluq doi korrtn

,n@di OroW y@rg WIW mirip dcngoa4n yorg pernah

fulitat adalah Uruah bin Mas'ud Ats-Tsqafi. &dangkot

Ibrahim, afuloh kctwutoqn WrS Paltng mirip

dengoslys'$st

* Mnslim meriwayatkan hadits seirpa dengm soudaya k4ada Abu Hurairah

i/orlmtub Inor(272).
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Ketika Rasulullah SAW kembali, beliau berbicara kepada

orang-orang Quraisy bahwa beliau telatr di-isra'-kan.

AMullah berkat4 "Banyak orang yang murtad setelah

mereka masuk Islam."

Abu Salamah berkata, "Abu Bal@r Ash-Shiddiq datang, ldu
ia ditanya, 'Apa pendapatmu tentang satrabatnu? Dia

mengaku telah diperjalankan ke Baitul Maqdis, lalu pulang

dalam satu malam'." Abu Bakar lalu bertanya, "Apakah

beliau berkata demikian?" Mereka menjawab, "Ya." Abu

Bakar berkata, rer{lu bersaksi jika beliau berkata demikian,

maka beliau benar." Mereka lalu bertanya, "Apakah kamu

bersaksi bahwa dia pergi ke Syam dalam satu malam?" Abu

Bakar menjawab, "Aku membenarkannya lebih dari itu. Aku
membenarkannya berdasarkan berita langit."

Abu Salamatr berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullatt
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

t'* i"f'4,/yt *;. J.}o' .l!j * U;,is a
glpt*':F

"Ketika orang-orang Quraisy mendustakanht, aht berdiri,

lalu Allah menampakkan kcpadafu bayangan Baitul Maqdis,

sehingga aht bisa mengabari mereka tentang tanda-

tandanya sambil melihat. "65e

22082. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin

Abdtrratrman Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari ayahnya,

dari AMurratrman bin Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash,

dari Anas bin Malik, ia berkata: Ketika Jibril AS membawa

65e I{R Muslim dalam kitab Iman Q76).
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buraq kepada Rasulullatl SAW, seolatr-olah buraq itu
me,nggerak-gerakkan kedua telinganya, maka Jibril berkata

kepadanya, "Ada ap4 hai buraq. Demi Allab kamu belum

pemah dinaiki makhluk sepertinya" Rasulullah SAW ptn
berjalan, dan tiba-tiba beliau melewati seofturg wanita tua di

pinggrr jalan. Beliau lalu bertanya, "Siapa itu, ya Jibril?"
Jibril menjawab, "Teruslatr berjalaq ya Muhammad."

Beliau lalu berjalan sekian jau[ dan tiba-tiba ada sesuatu yang

memanggil beliau di pinggir jalan, "Kemarilah, wahai

Muhammad." Jibril berkat4 "Teruslah berjdaq ya

Muhammad." Beliau lalu berjalan sekian jauh. Kemudian

beliau berjumpa dengan banyak ormg. Salah seorang dari

mereka berkata, "Assalamu 'alaik, watrai yang pertama.

Assalamu 'alaik, wahai yang teraktrir. Assalamu 'alailq watrai

yang menghimpun." Jibril AS lalu berkata kepada beliar,
*Jawablatr salam merek4 ya Muhammad." Beliau pun

menjawab salam. Lalu orang kedua menjumpai beliau dan

mengatakan seperti yang dikatakan orang yang pertama. Lalu

orang ketiga menjumpai beliau dan mengatakan seperti yang

dikatakan orang yang pertama. Sampai beliau tiba di Baitul

Maqdis.

Beliau lalu ditawari air putih, sustl dan khamer, dan

Rasulullah SAW mengambil susu libril lalu berkata kepada

beliaq *Kau menepati fitatL walni Muhammad. Seandainya

engkau meminum air putih, maka kau akan tenggelam dan

umatrru pun akan tenggelam. Seandainya engkau meminum

khamer, maka kau akan tersesat dan umatnu pun akan

t€,lsesat."

Allah lalu mengumpulkan Adam dan nabi-nabi sesudatrnya

untuk menemui beliau, dan Rasulullah SAW mengimami
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mereka pada malam itu. Jibril kemudian berkata kepada

beliau, "Wanita tua yang kaulihat di pinggr jalan itu adalatr

isyarat bahwa tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali

seperti yang tersisa dari wanita tua itu. Adapun yang ingln

membelol<kannru ihr adalatr iblis mustrh Allah. Ia ingin agar

karru condong kepadanya. Sedangkan orang-orang yang

mengucapkan salam kepadamu itu adalatr Ibratrim, Musa, dan

Isa."56o

22083. Ali bin Satrl menceritakan kepadalar, ia berkata: Hajiaj

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr bin Abu Ja'far

mengabarkan kepada kami dari Rabi bin Anas, dari Abu

Aliyatr Ar-Rayatri, dari Abu Hruairatr atau selainnya--Abu

Ja'far rsBU-, tentang firman Allah, fi-9;i7,{;atriiS+
frW:*|$jtli,;Kj.,siirlifiiarSrJyrff ii)+3i<i
i4 '|glft 

'; "Moha Suci Allah, yang telah

memperjilankan hamba'Nya pada suatu malam dari Masiidil

Haram kc Masiidil Aqsln yang telah Kami berkahi

selrelilingnya agar Kami perlihatkan kcpadanya sebagian

dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," ia berkat4

"Jibril datang kepada Nabi SAW bersama Mika'il, lalu Jibril

bertanya kepada Mika'il, 'Beri alar sebaskom ut zamzarr

agar aku bisa membersihkan hatinya dan melapangkan

dadanya'. Jibril lalu membelatr perut beliau' mencucinya

sebanyak tiga kali, sedangkan Mika'il hilir mudik sebanyak

tiga kali dengan membawa tiga baskom air 7:rmz-am,

* HR. Al Baihaqi dalan Data'il An-Nubtrwyah (21362), Al Muqaddasi dalam Al
Ahadits Al Mukhtarah (61256), dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (8/383, 384), ia

berkatq "Demikianlah Al Hafizh Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Dala'il
An-Nubttwttah darihadits Ibnu Wahb, dan ada kejanggalan serta keanehan pada

sebagian lafaz.hnya."
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melapangkan dadanya, mengangkat rasa sernpit hati yang ada

di mengisinya dengan kearifaru pengetahuan,

iman, keyakinan, dan Islom, serta menyetempel di antara dua

pundak beliau dengan setempel kenabian. Kemudian Jibril
memberinya krd4 dan beliau dinaikkan ke atasnya. Setiap

langkehnya sejauh mata memandang.

Setelah itu beliau b€rangkat bersama Jibril AS. Beliau

menjumpai sranr kaum yang menanam dalam sehari dan

mernanen dalam sehari. Setiap kali mereka memanen, ia

kembali s€eerti semula Nabi SAW pun bertanya, 'Ya Jibril,

apa itu? 'Jibril me,njawab, 'Mereka adalah para mujahid di
jalan Allah" Pahala mereka dilipatgandakan menjadi tujuh

ratus lipat. Segala se.suatu yang mereka infakkan akan diganti

oleh Allalq dan Dialah sebaik-baik Pemberi rezki'.

Kemudian beliau menjumpai suatu kaurn yang kepalanya

pecah karcna batu- Setiap kali kepala mereka pecah, maka

kbmbali tagi sqerti semua. Beliau prm bertany4 'Siapa

mereka itu )n Jibril? 'Ia menjawab, "Mereka itulah orang-

orang yang kepalanya berat untuk shalat fardhu."

Beliau lalu menjtrmpai suatu katrm yang di bagian depan dan

belakang ttrbtrhnya terdapat tambalan. Mereka mencari

makan seperti unta dan kambing. Mereka memakan dtri,
zaqqun, tulang Neraka Jahanam, serta batu-batunya. Beliau

prm bertanya, 'SiaW mereka itu, ya Jibril? 'Jibril menjawab,

'Mereka adalah orang-orang yang tidak membayar zakat

harta mereka Allah tidak menzhalimi meneka sendiri pun,

dan tidaklah Altah menzhalimi hamba-hamba-Nya'.

Beliau lalu menjumpai suatu kaum yang di depannya terdapat

dr$"g yang metang dalam kuali, dan dagrng lain yang

me,ntah, kotor, serta busuk Namun mereka justru memakan
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dagng yang busuk itu dan membiarkan dagrng yang matang

dan baik. Beliau pun bertanya, 'Siapa mereka itu, ya Jibril?'
Jibril menjawab, 'Laki-laki itu berasal dari umatmu. Ia punya

istri yang halal dan baik, tetapi ia mendatangi wanita yang

buuk, bermalam di sampingnya hingga pagi. Begitu juga

wanita yang meninggalkan suanrinya yang halal dan baik,

lalu mendatangi laki-laki lain yang buruk dan tidur

bersamanya hingga pagi'.

Beliau kemudian menjumpai kayu di tengatr jalan. Tidak ada

satu pakaian pun yang melewatinyq kecuali kayu itu pasti

mengoyalanya dan merobeknya. Beliau pun bertanya, 'Apa

itu, ya Jibril? ' Jibril menjawab, 'Itu adalah penrmpam.um

kaum-kaum dari umatmu yang duduk di jatan dan

mengganggu keamanannya'. Beliau lalu membaca firman

Allah, ittL.3 tle $Lr"'V3Li'{; 'Dan janganlah kamu

duduk di tiap-tiap jalan dengan menahtt'nahtti'. "-(Qs. Al
A'raaf [7]:86)

Setelah itu beliau menjumpai seorang laki-laki yang

mengumpulkan kayu yang banyak dan tidak sanggup

dipikulnya, namun ia terus menambatrnya. Beliau pun

bertanya" 'Siapa itu, ya Jibril? 'Jibril menjawab, 'Itulah laki-

laki dari umatmu yang memikul amanah-amanah manusia

yang tidak sanggup dilaksanakanny4 tetapi ia ingin terus

ditambah'.

Beliau kemudian menjumpai suatu kaum yang lidah dan

bibirnya diiris dengan pisau dari besi. Setiap kali lidah dan

bibir mereka terbelah, maka kembali lagi seperti semula, dan

hal itu tidak henti-hentinya terjadi pada mereka. Beliau pun

bertany4 'Siapa mereka itu, ya Jibril? ' Jibril menjawab,

'Mereka adalah pengkhutbatr yang menebarkan fitnatr'.
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Beliau kemudian menjumpai sebuah batu kecil yang darinya

keluar sapi yang besar, lalu sapi i1s ingin kembali dari tempat

keluarnya itu, tetapi tidak bisa Beliau pun bertany4 'Apa itu,
ya Jibril?' Jib,ril menjawab, 'Laki-laki ini mengucapkan

yang besar, kemudian ia menyesalinya, namrm ia

tidak bisa menarik kembali ucapannya itu'.

Beliau kernrdian menjumpai sebuah lembah, mencirum

an)rna yang wangi fu sejuk, yaitu aroma misik, serta

mendengr lnrara Beliau prm bertanya, 'Ya Jibril, (rorna aW

Wry worg, dot dingin seperti oormo misik ini? I-alu, Euna
apa itu?' Jibril menjawab, 'Ihr adalah suara surga yang

berkat4 "Tuhanktq berikaolah aku apa yang Engkau janjikan

kepadahr, karcna telah banyak kamarht, permatakq suta
kasar dan sutra halusku, mutiara dan merjanh+ perak dan

emaskrl gelas dan ceretku, buah-buahao, kurma dan

delimaku" susu dan khamerku. B€rikanlah kepadaku apa yang

Engkau janjikan kepadaku." Allah lalu berfimraru "Bagimu

setiap muslim dan muslimah, mubnin dan mubninah, orang

yang beriman kepada-Ku dan kcpado rasul'rasul-Ku,

beramal slulih dan tidak menyehttukan-Ku, don tidak

menyembah tandingan-tondingon selain-Ku. Boangsiapa

tahtt lrepada-Ku, maka io CInan Bootgsiapa meminta

kcpada-Kt moka Afu memberilrya Boangsiapa

meminjamkon kcpada-Ku, Drakt Afu membalasnya.

Boangsiapa tawakal kcryda-k, tnoko Aht mencthtpinya.

Sesunggulmya Afu odalah Allah tiado tuhan selain Aht, dan

Afu tidak meryalahi janii. nenntmslah or(mgQrang yot g

berilnon Malra Suci Allah seboik-baik Pencipta " Surga lalu

berkat4 "Aku telah ridha".'
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Beliau lalu menjumpai sebuah lembatr, mendengar suara

aneh, dan mencium aroma yang busuk. Beliau pun bertany4

'Aroma apa ini, dan suara apa ini, ya Jibril?' Jibril

menjawab, 'Itu addah sunra Jahanarn. Ia berkata, "Tuhanku,

berilatr aku apa yang Engkau janjikan kepadaku, karena telatr

banyak rantai dan belengguku, sa'ir-ku, jafuim-ku, duriku,

ghassaq-ku,66r adzab dan hukumanku, serta telah dalam

dasarku dan telah memuncak panasku. Berilah aku apa yang

telah Engkau janjikan kepadaku." Allah lalu berfirman,

"Bagimu setiap laki-laki dan perempuan yang musyrik, kafir,

dan buruk. Setiap tiran yang tidak beriman kepada Hari

Hisab." Neraka lalu berkata, "Aku telah ridha".'

Rasulullah SAW kemudian berjalan hingga tiba di Baitul

Maqdis, lalu beliau turun dan menambatkan kudanya pada

sebuah batu. Kemudian beliau masuk dan shalat bersama para

malaikat.

Ketika shalat telatr ditunaikan, ptro malaikat berkata,

'semoga Allah memuliakannya sebagai saudara dan khalifalt.

Dialah sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah. Dialatl

sebaik-baik tamu yang datang'.

Beliau kemudian bertemu dengan roh para nabi, dan mereka

memuji Ttrhan mereka. Ibratrim berkata, 'Segala puji bagi

Allah yang telatr menjadikanku Khalilullah, memberiku

kelarasaan yang besar, menjadikanktr teladan yang patuh

kepada Allah, serta menyelamatkanlnr dari api dan

menjadikannya dingin serta kesejahteraan bagiku'.

*' Ghassaq adalah cairan yang mengalir dari kulit para pengbuni neraka Lihat

Listt At 'Arab (entri:'6J).
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Musa lalu memuji Tuhannya dan berkata 'Segala puji bagi

Allatr yang telatr bicara langsung kepadaku, menghancurkan

para pengikut Fir'aun, dan menyelamatkan bani Isra'il

melalui tanganku, menjadikan kaumku sebagai umat yang

memberi petunjuk ftepada manusia) dengan hak, dan dengan

yang hak itulah mereka menjalankan keadilan'.

Daud AS kemudian memuji Tnhannya dan berkata, 'Segala

puji bagi Allah yang telatr memberiku kerajaan yang besar,

mengajariku Zabtx, melunakkan besi untukku, menundukkan

gunung-gunung dan burung untuk bertasbih denganku, serta

memberiku hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan

perselisihan'.

Sulaiman kemudian memuji Tuhannya dan berkatao 'Segala

puji bagi bagi Allah yang telatr menundukkan angin

kepadaktr, menunduk*an syetan-syetan kepadaku untuk

membuat apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang

iinggi dan pafiurg-pahurg serta piring-piring yang besarnya

seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas firngku.

Mengajariktr batrasa btrrung, memberiku keutamaan dalam

segala hal, menundukkan untukku bala tentara dari jin,

manusia, dan burung, serta mengutamakanku di atas hamba-

hamba-Nya yang beriman. Memberiku kerajaan besar yang

tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, menjadikan

kerajaanku sebagai kerajaan yang baik, serta tidak

menjadikannya sebagai tanggunganku dalam hisab'.

Isa AS lalu memuji Ttrhannya dan berkata, 'Segala puji bagi

Altah yang telah menjadikanku kalimat-Nya, menjadikanku

seperti Adam yang diciptakannya dari tanalL kemudian Allatr

berfirman kepadanya, "Jadilatr!" lalu jadilatr ia- Mengajariku

Kitab, hikmah, Taura! dan Itdil, serta menjadikanku bisa
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menciptakan dari tanah liat benttrk seperti burung, lalu aku

meniupnya sehingga ia menjadi burung dengan izin Allatr.

Menjadikanku bisa menyembuhkan orang yang buta sejak

lahir, dan penyakit belang, serta menghidupkan orang mati

dengan izrn Allah. Mengangkatku dan menyucikanku,

melindungiku dan ibuku dari syetan yang terkutuk sehingga

ia tidak punya cara untuk mencelakaiku'.

Nabi Muhammad SAW lalu memuji Tutrannya dan berkat4

'Kalian semua memuji Tuhannya, dan aku pasti akan memuji

Tuhanku. Segala puji bagi Allah yang teloh mengutusht

sebagai rahrnat bagi semua manusia, sebagai pembay,a kabar
gembira dan peringatan bagi semua marutsia. Merurunkan Al
Furqan lrcpadaht, yang di dalamnya terdapat penjelasan

tentang segala sesuatu. Menjadikan umatht sebagai umat

terbaik yang pernah dimunculkan kepada manusia, sebagai

umat yang adil, serta sebagai umat yang pertama fun yang
teraWtir. Melapangkan dadaht, meletakkon beban dariht,
mengangkat tumaht, dan menjadikanht sebagai pembula dan

penutup'. Ibrahim lalu berkat4 'Dengan demikian,

Muhammad telatr mengungguli kalian'.

-Abu Ja'far Ar-Razi berkata *Maksudnya adalatr penutup

kenabian dan pembuka syafaat pada Hari (i31n4f." 
-

Nabi SAW lalu diberi tiga bejana yang ditutup mulutnya.

Beliau diberi bejana yang berisi air putih lalu dikatakan,

'Minumlatr'. Lalu beliau meminum sedikit. Kemudian beliau

diberi bejana lain yang berisi susu, lalu dikatakan kepada

beliau, 'Minumlah'. Beliau lalu meminunnya hingga

kenyang. Kemudian beliau diberi bejana lain yang berisi

khamer, lalu dikatakan kepada beliau, 'Minumlah'. Beliau

lalu menjawab, 'Afu tidak ingin, sudah lcerryang'. Jibril lalu
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berkata kepadany4 'Khamer itu akan diharamkan bagi

umafinu. Seandainya kamu meminumnya, maka hanya

sedikit dari umatnu yang mengikutimu'.

Jibril kemudian membawa beliau naik ke langrt dan meminta

dibukakan pintu langit. Ia ditanya, 'Siapa ini, ya Jibril?' Ia

menjawab, 'Muhammad'. Mereka lalu bertanya" 'Apakah ia

telah diutus?' Ia menjawab, 'Ya'. Mereka lalu berkata,

'semoga Allah memuliakan saudara dan Lr*ralifatr kami.

Dialah sebaik-baik saudara dan ktralifatr. Sebaik-baik yang

datang adalah dia'. Beliau pun masuk dan menjumpai

seorang laki-laki yang sempurna fisiknya, tidak kurang

sedikit pun, seperti manusia lainnya. Di sebelah kanannya

terdapat pintu yang mengeluarkan aroma yang wangi,

sedangkan di sebelah kirinya terdapat pintu yang

mengeluarkan aroma yang busuk. Jika ia melihat ke pintu

yang ada di sebelah kanannya, maka ia tertawa dan batragia.

Namun jika ia melihat pinhr yang ada di sebelah kirinya'

maka ia menangis dan sedih. Beliau lalu bertany4 'Siapa

orang tua yang sempurna fisiknya, tidak kurang suatu apa

ptur? Lalu, dua pintu apa itu?' Jibril menjawab, 'Dia adalatr

bapakmu. Pintu yang ada di sebelatr kanannya adalatr pintu

surga. Jika ia melihat kettrtrnannya yang memasukinya,

maka ia tertawa dan batragia. Sedangkan pintu yang di

sebelatr kirinya adalah pintu Jahanam. Jika ia melihat

keturunannya memasukinya, maka ia menangis dan sedih'.

Kemudian Jibril membawa beliau naik ke langrt kedua dan

meminta dibukalon pintu langit. Ia ditanya' 'Siapa ini, ya

Jibril?' Ia menjawab, 'Muhammad'- Mereka lalu bertany4

'Apakatr ia telatr diutus?' Ia menjawab, 'Ya'. Mereka lalu

berkat4 'semoga Allah memuliakan saudara dan khalifah
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kami. Dialah sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah.
Sebaik-baik yang datang adalah dia'. Kemudian beliau masuk

dan menjumpai dua pemuda. Beliau pun bertanya, 'Siapa dua
pemuda ini?' Jibril menjawab, 'Dia adalah Isa puta Maryarn
dan Yatrya bin Zakariya'.

Jibril kernudian membawa beliau naik ke langlt ketiga dan

minta dibukakan pintu langit. Mereka bertany4 'Siapa?' Ia
menjawab, 'Jibril'. Mereka bertanya, "Siapa yang

bersamamu?" Ia menjawab, "Muhammad." Mereka lalu
bertany4 'Apakatr ia telatr diutus?' Ia menjawab, 'Ya'.
Mereka lalu berkat4 'Semoga Allah memuliakan saudara dan

khalifah kami. Dialah sebaik-baik saudara dan sebaik-baik
khalifatr. Sebaik-baik yang datang adalah dia'. Kemudian
beliau masuk dan menjumpai seorang laki-laki yang diberi
ketampanan melebihi semua manusi4 sebagaimana

keutamaan bulan malam pumama terhadap semua-bintang.

Beliau pun bertany1 'Ya Jibril, siapa orang yang diberi
ketampanan melebih semua manusia ini?' Jibil menjawab,

'Dia adalah saudaramu, Yusuf .

Jibril kemudian membawa beliau naik ke langit keempat dan

meminta dibukakan pintu langit. Mereka bertanya, 'Siapa?'
la menjawab, 'Jibril'. Mereka bertanya, "Siapa yang

bersamamu?" Ia menjawab, "Muhammad." Mereka lalu
bertanya, 'Apakatr ia telah diutus?' Ia menjawab, 'Ya'.
Mereka lalu berkata, 'Semoga Allah memuliakan saudara dan

khalifah kami. Dialah sebaik-baik saudara dan sebaik-baik

khalifah. Sebaik-baik yang datang adalatr dia'. Beliau
kemudian masuk dan menjumpai seorang laki-laki. Beliau
pun bertanya, 'Siapa ini, ya Jibril?' Ia menjawab, 'Dia adalatr

Idris. Allah mengangkatnya ke derajat yang tinggr'.
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Jibrit kemudian membawa beliau naik ke langrt kelima dan

minta dibukakan pintu langtt. Mereka bertanya, 'Siapa?' Ia

menjawab, 'Jibril'. Mereka bertanya, "Siapa yang

bersamamu?" Ia menjawab, "Muhammad." Mereka lalu

bertanya, 'Apakah ia telah diutus?' Ia menjawab, 'Ya'.
Mereka lalu berkata 'Semoga Allah memuliakan saudara dan

llulifah lomi. Dialah sebaik-baik saudara dan sebaik-baik

lfialifah. Sebaik-baik yang datang adalah dia'. Beliau

kemudian masuk dan menjumpai seorang laki-laki yang

duduk dengan dikelilingi orang-oreng untuk mendengarkan

kisatrnya Beliau pun bertanya, 'Siapa ini, ya Jibril, dan

siapa orang-orang yang ada di sekclilingnya itu'. Jibril
menjawab, 'Dia adalah Harun yang dicintai kaumny4 dan

mereka adalah bani Isra'il'.

Jibril kemudian membawa beliau naik ke langtt keenam dan

meminta dibukakan pintu langit. Mereka bertanya, 'Siapa?'

Ie menjawab, 'Jibril'. Mereka bertanya, "Siapa yang

bersamamu?" Ia menjawab, "Muhatnmad." Mereka lalu

bertany4 'Apakatr ia telah diutus?' Ia menjawab, 'Ya'.
Mereka lalu berkata, 'Semoga Allah memuliakan saudara dan

kfialifah kami. Dialah sebaik-baik saudara dan sebaik-baik

khalifah. Sebaik-baik yang datang adalah dia'. Kemudian

beliau masuk dan menjumpai seorang laki-laki yang sedang

duduk. Ketika beliau melewatinya, ia menangis. Beliau pun

bertany4 'Siapn itu, ya Jibril? 'Jibril menjawab, 'Musa'.

Beliau ldu bertany4 'Mengapa ia menangis?' Musa berkata,

'Bani Isra'il mengira aku adalah anak Adam yang paling

mulia di sisi Allalt dan orang ini adalah salah sahr dari anak

Adam. Ia latrir sesudabku di dunia, tetapi derajatku di

belakangnya Seandainya ia sendiri, maka aku tidak peduli,

tetapi bersama setiap nabi ada suatuumat'.
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Jibril kemudian membawa beliau naik ke langrt ketujuh dan

meminta dibukakan pintu langit. Mereka bertanya, 'Siapa?'

Ia menjawab, 'Jibril'. Mereka bertanya, "Siapa yang

bersamamu?" Ia menjawab, "Muhammad." Mereka lalu

bertanya, 'Apakah ia telatr diutus?' Ia menjawab, 'Ya'.
Mereka lalu berkata, 'Semoga Allah memuliakan saudara dan

khalifah kami. Dialah sebaik-baik saudara dan sebaik-baik

khalifah. Sebaik-baik yang datang adalah dia'. Beliau

kemudian masuk dan menjumpai seorang laki-laki yang

beruban sedang duduk di pintu surga di atas sebuah kursi. Di
depannya ada kelompok orang yang sedang duduk. Wajah

mereka putih seperti keras. Ada pula kelompok orang yang

ada sesuatu (sedikit noda) pada warna kulit mereka. Lalu

mereka masuk ke sungai dan mandi di dalamnya, dan ketika

mereka keluar, sebagian warna tersebut telatr hilang. Lalu

mereka masuk lagi ke srurgai dan mandi di dalamnya, lalu

mereka keluar dalam keadaan telah hilang sebagian wama

tersebut. Lalu mereka masuk lagi ke sungai dan mandi di

dalamnya, lalu mereka keluar dalam keadaan telatr hilang

warna tersebut sehingga wanul kulit mereka sama seperti

warna kulit saudara-saudara mereka. Mereka kemudian

duduk bergabung dengan teman-teman mereka.

Beliau pnn bertanya, 'Ya Jibril, siapa laki-laki yang beruban

itu? Siopa orang-orang yang wajahnya putih itu, dan siapa

orang-orang yang terdapat bercak pada worna fulitnya?
Lalu, sungai apa yang mereka masuki? 'Jibril berkata, 'Dia
adalah bapakmu Ibrahim, orang yang pertama kali beruban di

muka bumi. Sedangkan orang-orang yang putih wajahnya itu
adalah kaum yang tidak mencampuradukkan keimanan

mereka dengan keztraliman (syirik). Sedangkan orang-orang

yang terdapat bercak pada warna kulit mereka adalatr kaum
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yang meNrcampur-adrk amal shalih dengan amal burulq lalu
mercka bertobat dan Allah menerima tobat mereka.

Sedangkan srmgai-sungai itu, yang pertama adalah rahmat,

yang kedua adatah nikmat Allab dnn yang ketiga adalah

Allah me,mberi mereka minuman yang suci'.

Setelah itu beliau tiba di Sidrah, lalu dikatakan k"pada beliau,

'Sidrah ini adalah batas setiap. makhluk selain dari umatuir,

sesuai aturan yang berlaku bagimu'. Temyat4 Sidrah adalah

pohon yang dari akarnya keluar sungai-sungai berisi ait yaog

tidak b€rubalL sungai-sungai dari susu yang tidak berubah

rasanya, srmgai-sungai dari khamer yang lezat bagi orang-

orang yang meminuurnya, dan sungai-srngai dari madu yang

dijemitrkan. Itu adalah pohon yang bila seseorang berjalan di

bawah narmgannya selama 70 tahun, maka ia tidak akan

dapat melampauinya. Satu daunnya bisa menutupi satu unat.

Pohon itu dinarmgi catraya Tuhan Yang Maha Pencipt4 dan

-para malaikat meliputinya seperti burung-burung gagak

ketika hinggap di pohon. Pada saat itulah Allah berbicara

kepada beliau, 'Mintalah!'Beliau lalu berkata, 'Engkau telah

menjadikor Ibrahim sebagai khalil dant memberinya kcraiaan

yang besu. Engkau berbicua kcrydo Musa secara

langsung. Engkou memberi bud keraiaan yang besu,

melunakkot besi baginya, dot memadul*an gunung'gunung

untuhry Engkott telah menberi Suloitttor kcraiaan yang

besu, metan&tkkan jin, nousia, dot syetm kcpdoqa
ncmndtl*or @,gtn dot nemberinya kcraioan

Wg tidak dimiliki seorcmg pot sesudalryn- Engkan telah

mengqioi Isa Tourot do, Iniil, me4iadikotnya biso

merytenbuhkot orang yang buta sei& lohir dm penyakit

belory menghidrykon or(mg lwtg mati dengan izin Allah
dot melinilngin,o dan ibuln dui syetm WE terhttuk
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syetan tidak punya jalan untuk mencelakai

Tutrannya lalu berfirman kepadanya, 'sesungguhnya Aht telah
menjadilranmu kekasih dan Khalil, dan tertulis daram Taurat:
Kelrasih Allah yang Maha Pemurah. Aht mengutusmu lrepada
semua maruuia sebagai pembata lcabar gembira dan
pringatan Afu telah melapangkan dodamu, meletaklran
beban darimu, dan meninggikan namamu, sehingga Afu tidak
disebut melainkan engkau disebut bersamalar. Menjadilan
umatmu sebagai umat pertengahan, menjadikoh Hrutbah
umotmu tidak sah hingga mereka bersaksi bahu,a engkau
adalah hamba-Kt dan Rasul-Ku, dan menjadilan satu
lrelompok dari umatmu yang hotinya menjadi penerang bagi
merelra. Aht juga menjadikanmu sebagai nabi yang paling
baik alchlahtya, paling terakhir diutus, dan pating Wrtama
diberi lccpntusan. Afu juga memberimu As-Sab'u Al Mcitsani
yang tidak diberikan lrepada seorang nabi pun sebelummu,
memberimu Al Kautsar, dan memberi delapan bagian: Islam,
hijrah, jilrad, sedelrah, shalat, Wasa Ramadlun, amar ma,ruf,,
dan nahi munko. Afu juga menjadikanmu sebagai pembuka
don penutup'.

Nabi SAW lalu berkata, 'Tuhanlru mengutamatrantat dengan
enom hal, yaitu: (l) memberiht pembuka dan penutup kalam.
(2) memberiht ucapan yang singlat kalimatnya namun luas
malounya. (3) mengutusht sebagai pembawa lcabar gembira
dan peringatan bagi semua manusia. (4) memasukkan rasa
tahat dalam lwti musuhht yang jaraloya sebulan perjolanon.
(4) dihalalkan bagifu lwrta ramposan yang tidak ditulatlan
bagi seseorang sebelumhr. (5) dijadilan bagiht bumi ini suci
dan sebagai mosjid'.
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Selanjutnya beliau bersabda, '(6) Allah mewaiibkan kcpadaht

sholat 50walou'.

Ketika beliau kembali kepada Musa, Musa bertanya, 'Apa
yang diperintahkan kepadamu, ya Mulrammad'. Beliau

menjawab, 'shalat lima puluh wabu'. Musa berkata,

'Kembalilatr kepada Tnhanmu dan mintalatr keringanan,

karena umatmu adalah umat yang pding lemah. Aku pernah

mengalami sikap keras dari bani Isra'il'. Nabi SAW lalu

kembali kepada Tuhannya dan meminta keringanan, lalu

Allah menguranginya sepuluh. Kemudian beliau kembali

kepada Musa, lalu Musa bertanya, 'Berapa yang

diperintatrkan kepadamu?' Beliau menjawab,'Empat puluh'.

Musa berkata, 'Kembalilatr kepada Tuhanmu dan mintalah

keringanan, karena umatmu adalah urnat yang paling lematr.

Aku pernatr mengalami sikap keras dari bani Isra'il'. Lalu

Nabi SAW kembali kepada Tuhannya dan meminta
* keringanan, lalu Allatl menguranginya sepuluh. Kemudian

beliau kembali kepada Mus4 lalu Musa bertanya, 'Berapa

yang diperintahkan kepadamu?' Beliau menjawab, 'Dua

puluh'. Musa berkata, 'Kembalilatr kepada Tuhanmu dan

mintalah keringanan, karena umatnu adalah umat yang

paling lematr. Aku pernatr mengalami sikap keras dari bani

Isra'il'.

Nabi SAW lalu kembali kepada Tuhannya dan meminta

keringanan, lalu Allatr mengtranginya sepultrh. Kemudian

beliau kembali kepada Musq lalu Musa bertanya, 'Berapa

yang diperintahkan kepadamu?' Beliau menjawab,'Sepuluh'.

Musa berkata 'Kembalilatr kepada Tuhanmu dan mintdatl

keringanan, karena tmatmu adalah umat yang paling lematr.

Aku pernatr mengalami sikap keras dari bani Isra'il'. Nabi
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SAW lalu kembali kepada Tuhannya dengan rasa malu dan
meminta keringanan, lalu Allah menguranginya lima.
Kemudian beliau kernbali kepada Mus4 lalu Musa bertanya,
'Berapa yang diperintahkan kepadamu?, Beliau menjawab,
'Empat ptluh wbhu'. Musa berkata, .Kembalilah kepada
Tuhanmu dan mintalah keringanaq karena umafinu adalah
umat yang paling lemah. Aku pernah mengalarni sikap keras
dari bani Isra'il'. Nabi kemudian berkata ,Aht telah kcmbali
kcpada Tulrotht hingga aht malu, moka aht tidok mau
kcmbali lagi kepada-Nya'.

Lalu dikatakan kepada beliau, .Jika karnu menyabarkan
dirimu untuk meirgerjakan shalat lima waktrl maka ia dibalas
untukmu sebanding shalat lima puluh waktu, karena setiap
kebaikan dibalas sepuluh kali lipat.,, Nabi Muhammad SAW
pun ridha sepenuhnya, dan Musa adalah yang paling
mendesak beliau ketika beliau melewatinya, dan yang paling
berbuat baik kepadanya ketika beliau kembali kepadanya.',662

22084. Muhammad bin ubaidullah menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Nadhar Hasyim bin easim mengabarkan
kepada kami, ia berkata: Abu Ja.far Ar-Razi menceritakan
kepada kami dari Rabi bin Anas, dari Abu Aliyatr atau
selainnya 

-Abu Ja'far ragu-, dari Abu HurairalL tentang
firman Allab .21i7, dA :a$t 1;4" ,,Maho 

Suci Allah,
tnng telah memperjalankan hanba-Nya.... " Hingga firman

* Iil- AI Baihaqi datam Dala'il An-Mtbuwnah et3g74}Z), N Bazzar dalem
Ko'syf Al Asto (lBt-45), dan Al Haitsami dalam Majma' Az-hwa'id(1172-79).
Meinmrtqra, hadits ini diriwayalkan oleh Al Bezzt dengan perawi yarytsrqatt
rlmya saja Rabi bin Anas berkata: Dari Abu Aulah atau selainnya, yang perawi
tabi'in ini tidak diketahui idcntitasnya
Iladits ini juga disehiltan oleh Ibnu Abu Hatim datam taftimya (723og-23t5)
dm Ibnu lGtsir dalam ta8irnya (A416424). M€Nunmya, riwalrat Abu Hruairah
RA ini sangat pmjang dm ada kej"nggalan di dalemnya-
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Allah, 36i'6:ft i'il"sesungguhnya Dia adatah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat." Ia berkata, *Jibril datang

kepada Nabi SAW...." Lalu ia menyebutkan hal serupa

dengan hadits dari Ali bin Satrl, dari Hajjaj. Hanya saj4 ia di

sini berkata, "Jibril datang bersama Mikail." Selain itu, lafazh
*lidah mereka diiris" diganti dengan lalhzh 'lidah mereka

digunting".

Mengenai sifat beliau sebagai sebaik-baik khalifatr, Ali
berkata, "Dia adalah sebaik-baik khalifah. Dia adalatr sebaik-

baik Khalifah."

Mengenai khamer, Ali berkata eefiku tidak mau, aku suda]r

kenyang." Lalu Jibril berkata, "Khamer akan diharamkan

bagi umatnu."

Mengenai Sidratul Mwrtaha, Ali berkat4 *Inilah Sidratul

Muntatra. Inilah batas setiap maktrluk, kecuali dari umatnu
yang yang mengikuti jalanmu."

Tentang daun Sidrah, Ali berkata "Satu daunnya bisa

menaungi semua makhluk. Para malaikat meliputi pohon itr'l

seperti bunrng-burung gagak yang hingga di pohon, karena

cinta Allah."

Sementara itu, lafazh hadits selairurya sama dengan lafazh

hadits A[.553

22085. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharnmad bin Tstr menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Abu Harun Al 'Abdi,6fl dari Abu Sa'id Al

6 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81425)
ffi Dia adalatr Umarah bin Juwafu\ Abu Harun Al Abdi, yang populer de,ngan

julukannya. Berstatus motruk (ditinggalkan riwayatnya), bahkan ada yang

mendustakannya. Ia beraliran Syi'ah. Ia meninggal tahun 34 H. Lihat At-Taqrib
(2t4e).
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Khudri. Al Hasan bin yatrya menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdwrazz4menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ma'mar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hartrn Al
Abdi menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id Al Ktrudri,
latazh hadits milik Hasan bin yatrya tentang firman Allah,
l:;l..ii # JLrGii # <, ji .e#, o; iit i#"
"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya

pada suatu malam dari Masjidil Haram kc Masjidil Aqsho,,'
ia berkata: Nabi sAw mengisahkan kepada kami tentang
malam beliau di-isra'-kan Allatl. Nabi SAW bersabda: Aht
diberi hewan yang lebih mirip bighal. Ia memiriki dua telinga
yang bergerak-gerah dan ia bernama buraq. Itulah yang
dilrendarai para nabi sebelumht, dan aht mengendarainya.
Ia membqwaht pergt dengan meletaklron kaki depannya
sejauh mata memandang. Lalu aht mendengar panggitan
dari arah lrananht, "Hai Muhammad, pelan-pelan agar aku
bisa bertanya kepadamu." Namun aht tetap berjalan dan
tidak menoleh kcpadanya. Kemudian alu mendengar
panggilan dari arah Hriht, "Hai Muhammad, pelan-pelan,
agar aht bisa bertanya lcepadamu." Namun aht tetap
berjalan dan tidak menoleh kcpadanya. Kemudian aht
menjumpai seorang wanita yang memakai seluruh perhiasan
dunia sedang melambail@n tangannya dan berkata, ,Hai

Muhammad, pelan-pelan, agar aht bisa bertanya
kepadamu." Namun aht tetap berjalan dan tidak menoleh
kepadarrya.

Kemudim aht tiba di Baitul Maqdis 
-atau beliau mengatakan

Masjidil Aqsha-, lalu alil tw-ut doi kendqaan dan
menambatkannya pada lingkoan ywtg digmakan poa nabi
untuk menambahlan kcndmaonrrya l{emudian aht masuk
masjid dan slalat di dalamnya.
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Jibrillaluberkata "Apayangfulilwtdiwaiahmu?"

Aht menjav,ab, "Aht mendengu dfii arah

kanunht, 'Hai Muhammod, pelan'pelor agtr aht bisa

bertanya kcpafumu'. Namun aht tetap berialan dan tidak

mettoleh kepadarya." Jibril lalu berkata, "Itu adalah Wnyeru
Yaktdi. Seondairyn engkou berhenti pdonya, maka umatmu

akan menjadi Yahudi." Aht lalu berkata, "Kemudian aht

mendengar panggilan dari arah Hriht, 'Hai Muhammad,

pelan-pelan, agor aht bisa bertanya kcpadamu'. Namun alat

tetap berjalan dan tidak menoleh kepadanya." Jibril lalu

berlrata, "Itu adalah penyeru umat Nasrani. Seandainya

englrau berhenti padanya, maka umatmu akan menjadi

Nasrani'." Aht lalu berkata, "Kemudian aht dicegat oleh

seorang wanita yang memakai selwuh perhiasan dunia,

sedang melambaikan tangannya dan berkata, 'Hai

Muhammad, pelan-pelan, agar aht bisa bertarrya kcpadamu'-

Namun aht tetap berjalan dan tidak menoleh kepadanya-"

Jibril lalu berkata, "Itulah dunia yang berhias untulonu.

Seandairrya englau berhenti podanya, maka umatmu akan

memilih dunia ddpada akhirat."

Aht talu diberi dua wadah, satunya berisi susu, dan yang

satwtya lagr berisi khamer. Inlu dikatakan kcpadaht,

"Minumlah yang engkau suka." Aht pun mengambil susu dan

meminumnya. Jibril lalu berkata, "Engkou telah menetapi

fitrah" Atant ia berkata, "Engkau telah mengambilfitrah."

Ma'mar berkata: Az-Ztrhi mengabariku dari Ibnu Musayyib,

batrwa dikatakan kepada Nabi SAW, "Seandainya kamu

mengambil khamer, maka umatnu akan menyimpang."

Abu Hanur dalam hadits Abu Sa'id berkata: Nabi SAW

bersaMa: Kemudian didatangkon tongga yang dilalui roh-roh
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anak Adam ntuk dlq dor terryaa ia merupakon hal
terindah yang pruh fulihd. Tidol*ah kalian pernah melihat
mayit, bagainwta ia menguahkot Wrdangonnya kcrydafu?
Komi dibau,a noik hinga tiba d pintu lanstt &tnia lalu
Jibril minta dibukakm pintu Ia ditaryn, "Siapa?" Ia
menjawab, "Jibril. " Ia ditotry " Siry yotg bersamanu? " Ia
menjawab, "LIuhorttad." Ia ditoqu, "Apakah ia telah

dfutus?" Ia mcnjawab, "Ya" Lalu nereko membuka pintu
dan mengrcapkot salon kcpdofu, dot tern)nta dia adalah
malaikat yorg dirugqsi menjaga langit, Wrg bernama Isma'il.
Bersamtqp fu niul, puhrt ribu malaikat, dan masing-

masing malaika itu bersona seratus ribu malaikat. Kemudian

ia memtuca Firrnm Altah ?$yV'j+rF-V "Da, tiada yang
mengetahui bala tertoa htlwmu melainkan Dia." Qs. Al
Muddatstsir [7a]: jI)
Afu lalu bertenru dengm seorang laki-laW yang
penampilotryn sepxrti Wda waku AAah menciptakannya,

tidak berubah sedikit pttt pdmla Roh-roh kcturunannya

ditonpakkor kc@my Jika roh orang mubnin ditampk)ran,
malca ia berkata, "Roh yotg baik dm troma yang wangi.

Iztaklcanlah catatot analryn di 'Illiyyin" Namun jiko roh

orqng kafir ditmpHrq naka ia berkda, "Roh yang bwuk
dan ooma yotg busuk l*tat*oiloh catatan amalnya di
Siiiil. " Afu pm bertaryn, "Ya iibril, siap ini? " Ia menja +ab,

"A1nlun4 AdoL" Afun lalu nengucqkot salam kerydafu,
nenlmtbatla+ dor nerdmkan kcbdkm bagiht Ia berkota,
"&lona daorg nabi yotg sWih"
Kenrudian afu nenwdory, do, fulilrot sudlt kaun ymg
mtfutnya seperti muhn uta Adamalaika yotgditugasi untuk

memegcmg mthn nweka, lalu nonasut*m bau dqi api ke
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mulut mereko, lalu batu tersebut kcltts dari bmah mereka.

Aht Wn bertanya, "Ya Jibril, siapa mereka?" Jibril

menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang mengambil

hqta anakyatim secara zlalim.

Kemudian aht memandang, dan fulihat suatu kaum yang

dipotong dagingnya lalu dikcmbalikan kc mulut mereka, lalu

dilratakan, "Makanlah apa yang kalian dahulu makan."

Mereka dipalua tmtuk menelannya. Aht pun bertanya, "Ya

Jibril, siapa mereka?" Ia meniawab, "Mereka adalah para

pencela dan pengumpat yang memakan daging manusio."

Kemudian aht memandang dan ternyata fulihat suatu lraum

tengah menghadapi meia malran yang di ata.mya terdapat

dagrns panggang terbaik yang pernah hiiltot, sedangkan di

sefitar mereka terdapat bangkai. Namun terrtyata mereka

beralih kc bangkai itu, memakannya, dan meninggalkan

daging tersebut. Aht pn bertonya, "Ya Jibril, siapa mereka? "

Ia menjawab, "Merelra adalah para pezina yang melahtkan

perbuatan yang telah dih,aramkan Allah, serta meninggalkan

perbuatanyang telah dihalalkan Allah bagi mereka."

Kemudiqt aht melihat suotu kaum yang memiliki perut seperti

rumah dan perut mereka itu dilalui para pengihtt Fir'aun

Jilra para pengilatt Fir'aun lswat, maka mereka berdiri, lalu

salah seorang dari mereka memiringlan perutuya hingga

janh lalu pua pengilwt Fir'awt itu menginiak mereko.

Merekn juga diperlilwtkan neraka pada pagi dan petang. Aht
pun bertatrya, "Ya Jibril, siapa mereka?" Ia meniav'ab,

"Mereka adalah pmo pemakan riba. Riba ado di dalam perut

mereka. Perumpamaan merelw seperti orangy6ttg kcmasukan

syetatt"



TabirAh:Ihaboi

Kemudian aht melilut lanon perempuan yang diganduli
payudaranya dan wanita-wanita yang menyeret l@ki mereka.

Aht ptn bertanya, "Ya Jibril, siapa mereka?" Ia menjcwab,
"Merelra adalah wanita-wanita yang berzina lalu membunuh

anak-anakmereka."

I{ami lrcmudian naik lcc langit , kedua, dan terrryata alat

bertemu Ywuf,, yang sedang dikelilingi oleh umatnya yang
menjadi pengifutnya. Wajahnya seperti bulan purnama. Ia
memberi salam lrepadafu dan menyarnbut kedatanganht.

Kami lalu pergr ke langit ketiga, dan ternyata aht bertemu

dengan dua saudara sepupuht, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu

mirip dengan yang lain dari segi pakaim dan rambut.

Ke&nnya mengucaplan salam'kerydafu dan menyambut

kedatanganht.

Koni lalu naik ke langit keempat, dan ternyata aht-bertemu

dengan ldris. Ia mengucaplan salam kepadafu dan

menyambut kedatanganfu. Allah berfirman, W€k'.llij "Dan

lami menganglatnya kcpada derajat yang tinggr." (Qs.

Maryam p9J: 57)

I{ami lalu naik ke langit kelima, dan ternyata alat bertemu

dengan Harun yang dicintai kaumnya Ia dikelilingi oleh

banyakpengihttnya. 
,'

Nabi SAW menggambarkannya demikian, "Jenggotnya

panjang hingga nyaris menyentuh qrusarnya."

Ia (Harun) mengucapkan salam'kepadaht dan menyambut

lcedatanganht

Kami lalu naik lce langrt lceenam, dan ternyata aku bertemu

dengan Musa bin Imran.
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Nabi SAW menggambarkannya demikian, "Ia paniang

ranbuwa. Seandainya ia memakai dua gamis, maka

rambutnya ke hnr darinya. "

Musa berkata, "Orang-orang mengira aht adalah manusia

yang paling mulia di sisi Allah, nqmun orang ini lebih mulia

di sisi Allah daripadaku. Seandainya ia sendiri, maka aht

tidak peduli. Tetapi setiap nabi bersama umat yang meniadi

pengihttnya."

Kami lalu naik kc langit ketuiuh, dan terrryata aht bertemu

dengan lbrahim yang sedang duduk menyandarkan

punggungnya tre Baitul Ma'mur. Ia mengucapkan salam

kcpadalu dan berkata, "selamot datang nabi yang shalih. Ini

adolah tempatfu dan tempat umatmu. Altah.berfirman, 5l
-4#1 

"$;$igr o.$rt'$i r,rr' :#t'u-i$',*l;y, qg\'&l
'sesungguhnya orang yang paling dekat kcpada lbrahim

ialah orang-orang yang mengihttinya dan nabi ini

(Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kcpada

Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang'

orangyang beriman'." (Qs. Aali 'Imraan [3J: 68)

Aht lalu masuk ke Baitul Ma'mur dan shalat di dalamnya,

dan tenryata Baitul Ma'rnur setiap lwrinya dimasuki oleh

tujuh putuh ribu malaikat, dan mereka tidok kembali lagi kc

dalamnya hingga Hari Kiamat.

Kemudian aht melihat, dan ternyata ada pohon yang satu

daunrrya bisa menutupi umat ini, dan di akarnya adalah mata

air yang mengalir lalu terbelah meniadi dua cabang. Aht

qrun bertanya, "Ya Jibril, apa ini?" Ia menjawab, "Ini

adalah sungai rahmat, dan ini adalah Koutsar yang

diberikan Altah kepadamu.' Aht lalu mandi di sungai

rahmat sehingga diampuni dosaht yang telah lalu dan akan
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daang. Kemudian alat pergi ke sungai Kautsar hingga
masuk surga, dan terrryato di dalam terdapat sesuatu yang
tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga,
dan tidok pernah terdetik di hati manusia. Di dalamnya
terdapat delima seperti kulit unta yang diberi pelana, dan
burung seperti unta yang panjang lehernya.,'

Abu Bakar berkata, "Burung it, pasti enak." Beliau bersabd4
"Aht memakannya, sungguh lezat, ya Abu Bakar. Aht
berharap engkau memakannya. Latu aku melihat bidadari,
dan aht bertanya kcpadanya, ,Milik siapa kamu?' Ia
menjawab,'Milik hid bin Haritsah,. "

Rasulullah sAw lalu menyampaikan kabar gembira itu
kepadaT.aid.

Beliau lalu bersabda: Kemudian Altah memberikan perintah-
Nya lrcpadafu dan mewajibkan stalat lima puluh wahu
padafu. I-olu aht bertemu Musa, ia berkata, ,,Apa yang
diperintahlan Tuhanmu?" Aht menjawab, ,Dia 

mewajibkan
padafu shalat lirw puluh waldu. " Mwa berlcata,,, Kembalilah
l@Wda Tuhanmu dan mintalah lceringanan, larena umatmu
tidak alran melaksanalrannya." Aht ptn trembali trcpada
Tulwnnya dan meminta lceringanan, lalu Dia mengurangi
sepuluh. Kemudian aht kembali kcpada Musa, dan aht terus
diperintahkan kembali kepada Tuhanht saat bertemu Musa,
sampai Allah mewajibkan padofu shalat lima walau. Lalu
Musa berlata, "Kembalilah kepada Tuhonmu dan mintalah
lreringanan dari-Nya." Aht pun berkata, ,,Aht telah kcmbali
keryda Tulwnht, maka aht malu." -Atau beliau bersabda:
Afu berkata, "Aht tidok kcmbali.',- Lalu dikatakan
kcpadofu, "Dengon slulat lima waHu ini engkau memperoleh
palala shalat lina ptluh wahu. Satu kcbaikon dibalas
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seryluh kali lipat. Barangsiapa meniatlran kcbaikan netmun

tidak melaksanokanrtya, rnaka dicatat bagirrya satu lrebaikan

Buangsiapa mengamalkawtya, maka dicatat bagilrya sepuluh

lrebaikan Barangsiapa meniatkan suatu kcburukan namun ia

tidak melaksattakawrya, maka tifuk dicatd dosa baginya, dan

jika ia melalaanakannya, maka dicatat satu dosa baginya' "66s

22086. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia

berkata: Rauh bin Qasim menceritakan kepadaku dari Harun

Umaratr bin Juwain Al Abdi, dari Abu Sa'id Al Khudri. Ibnu

Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

menceritakan kepadaku dari Abu Harun, dari Abu Sa'id Al
Khudri, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda:
*Ketika aku menyelesaikan keperluan di Baitul Maqdis,

ditampakkanlah mi'rai (tempat naik), dan aht tidak pernah
. melihat sesuatu yang lebih indah darinya. Inlah yang ditatap

oleh mayit saat menielang ajal. Temanht lalu membatvaht

naik melaluinya hingga tiba di sebuah pintu yang disebut

Baab Al Hafazhah (Pintu Para Peniaga). Pintu ini diiaga

oleh malaikat bernama Isma'il, dan di bmvahnya terdapat

dua belas ribu malaikat, yang masing'masing malaikat itu

memba ryahi &n belas ribu malaikat."

Ketika Rasulullah SAW menceritakan hal ini, beliau

membaca firman Allah,i 1+ * /si-r$ "Dan tiada yang

mengetahui bala tentara Tuhanmu melainlran Dia." (Qs. At

Muddatstsir P\: 3l) Kemudian ia menyebutkan hadits

seperti hadits Ma'mar dari Abu Hanm, hanya saja di dalam

6 HR_ Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubuwv'ah Q1390) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (8/400).
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haditsnya ini ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"I{ermtdiur Jibril rumbmyaht masuk kc dalam surga, dan di
dalomy terdqat bidodori. Aht latu bertanya, ,Milik siapa
kmnu?' Ia ne4iawob, 'Milik kid bin Haritsah,. " Rasulullatt
SAW lalu menympaikan kabar gembira itu kepada Zaid.
rladits Ibnu Hrmaid dai salamah berakhir sampai di sini.666

22087. Al lrasan bin Yahya menceritakan kepada r<ami, ia berkata:
abenazaq merrgebarkan kepada lgmi, Ma'mar
mengtatrm k€pada kami dari Az-Zrhi,dari Ibnu Musayyib,
dili Abu mrraimh, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan
k€pada sahabc+ahabat beliatr pada malam beliatr di-lsra'-kan
tenhg Ihahfuo, Musa, dan Isa Beliau UersaUaa, ,,Mengenai

Ibrahin afu fidak prnah melilut orang Wtg tebih mirip
doi@o salnbatmu ini. Sedorykan Musa itu

berfulit furing thg| berambut ikal, dan berhidung
,twtc'tCItg, seprti laki-laki doi Sywru'6667 Sedmgkan Isa
furfulit nqah fidak pendek dan tidak tinggi, berambut
krtroi, boqnktoda di wajahnya, dan terlihot seolah-olah ia
bou keluo fui dinos,ffi rambutnya seperti meneteslcan air,
pdalral fifuk da oirnya. Orang yang hiihat Wlrng mirip
dengoryta ebh Ura,ah bin Mas'rd'fi6e

22088. Ibnu Humaid meoceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnah
menceritakm kcpada kami dari Muhamma4 dnri Az-Zdri,

f nnu Xclr dalm taeiqn (U.105).ffi 
Sebuah kabilah di Y@ai 1lrig rlikernel berposnp t'rggi.s Dimc atinya hr m-",|i Nmrm seUagian ulami-mengatakan bahwa artinya
zlrleh rumah- tIaksfuya, h tidak p€rnah melihat matahari dan tertiup engin.

'hab(fri:',fi).
- Iil- Al hrttai delm ldtab lGsdt poa Nabi enil), Mrulim det,Iln M Imol

(l6t) Ahrd dah -,$'.tl!ra (2Da), dm abanrazzaq dalam tafsirnya
Qrzse>
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dari Sa'id bin Musayyib, dari Rasulullah SAW, tentang

riwayat yang serupa. Namun ia tidak mengatakan dari Abu

Hurairah.

22089. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, dari Anas, batrwa

Nabi SAW diberi buraq pada malam beliau di-isra'-kan,

dalam keadaan telatr diberi pelana dan tali kekang untuk

beliau kendarai. Buraq itu mempersulit beliau, maka Jibril

berkata kepadanya, "Apa yang membuafinu bertingkatt

demikian? Demi Allah, kamu tidak pernah dinaiki makhluk

yang lebih mulia di sisi Allah daripada orang ini!" Buraq itu

pun mengalir keringatn y a.67 
o

22090. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepadl kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, fr.*4{JtsltiSA
5;Ki.",{f fiVi 

";SJytGJi 
)v3i (} "Maha suci

Allah, yang telah memperialankan hamba'Nya pada suatu

malam dari Masiidil Haram ke Masiidil Aqsha yang telah

Kami berkahi sekclilingnya.'Nabi SAW di'isra'-kan pada

waktu Isya dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu Nabi SAW

shalat di dalamnya. Allatr memperlihatkan kepada beliau

sebagian tanda kebesaran-Nya, dan memerintahkan apa yang

dikehendaki-Nya pada malam beliau dr'isra'-kan. Kemudian

pada pada pagi harinya beliau di Makkah.

Kalrri diberitahu batrwa Nabi SAW bersabda, "Aht dibatva di

atas hewan tunggangan yang bernama buraq, lebih tinggi

570 I Ahmad dalam musnadnya (31164), At-Tirmidzi dalan Tafsir Al Qur'an
(3130), Abu Ya'la dalam musnadnya (5/3184), dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya

Qt28e).
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daripada keledai dan lebih rendah daripada bighal.
Langlrahnya sejauh rnota memandang. "

Nabi SAW menceritakan hal itu kepada penduduk Makkah,
sehingga oftrng-orang musyrik mendustakan dan mengingkari
beliau. Mereka berkata '.ya Muhammad, engkau
mengabarkan kepada kami batrwa engkau perg ke Baitul
Maqdis dan datang pada malam hari itu juga, kemudian pada
pagi harinya engkau sudah bersama kami di Makkatr? Apa
yang kaubawa kepada kami sebelum hari ini dengan
perkataanmu ini adalatr sama saja!" Namun Abu Bakar tetap
membenarkannya. Oleh karena itu, Abu Bakar disebut Ash-
Shiddiq.6Tt

22091. Abu syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul
Wahid bn Ziyad, menceritakan kepada kar,i, ia berkata:
Sulaiman Asy-syaibani menceritakan kepada karni dari
AMullah bin Syaddad, ia berkata: pada malam Rasulullah
SAW di-isra'-kan, beliau diberi hewan tunggangan bernama
b*uq; lebih rendah dari bighal dan lebih tinggi dari keledai.
Ia bisa meletakkan kaki depannya sejautr matanya
memandang. Ketika beliau tiba di Baitul Maqdis, beliau
diberi dua wadah, satu wadah berisi susu, dan satu wadatr
berisi krramer. Lalu beliau meminum susu. Jibril pun berkata
kepada beliau, "Kami telatr diberi petunjuk, dan umatnu juga
telatr diberi petunj trk. "672

Ahli takwil lain yang mengatakan batrwa Nabi SAW di-isra,-
kan ke Masjidil Aqsha dengan jiwa dan raganya itq mengatakan
bahwa beliau tidak masuk ke Baitul Maqdis, tidak shalat di dalamnya,

67r I{R Ibnu sa'd dalam Ath-Thabaqat At Kubra (l/1fi43),Al Hindi drlram Koa Al
.^ 'Ummal (31852), dau As-Suyuthi dalzlm Ad-Drn Al Metsu (SDZ}).o" Ibnu Katsir menyebutkan riwayat serupa dalam tafsirnya (8R92).
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dan tidak turun dari buraq sampai beliau pulang ke Makkah,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22092. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada

kami, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ashim bin Bahdzalatr menceritakan kepadaku dari

Zirr bh Hubaisy, dari Hudzaifah bin Yaman, tentang ayat,

fiVf ;r3t JyrGJi )"*3i <;iq +;lji g; ttii i;*
"Maha Suci Allah, yang telah memperialankan hamba-Nya

pada suatu malam dari Masjidil Haram kc Masiidil Aqsho,"

ia berkata, "Rasulullatr SAW tidak shalat di dalamnya.

Seandainya beliau telah shalat di dalamny4 maka kalian

wajib shalat di dalamnya, sebagaimana kalian diwajibkan

shalat di Ka'bah."

22093. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

.. mendengar Abu Bakar bin Ayyasy mengatakan batrwa

seorang laki-laki bercerita di depannya tentang peristiwa isra'
Nabi SAW, lalu Abu Bakar berkata kepadany4 "Kamu tidak

bisa mendatangkan orang seperti Ashim danZirr."

Hudzaifatr berkata kepada Zirr bin Hubaisy (seorang

bangsawan Arab), dan saat itu Hudzaifah membaca firman

Allah, *#JL*fr( *r:S <;t\i -e*,V)alit4"
36i,e?5';Lrq:il4jt5;K;*s5iti;lti"Mahasuci
Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu

malam dori Masjidil Hararn ke Masjidil Aqsha yang telah

Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihotkan

lrepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat." Demikianlah Abdullah membacanya, dan ini

seperti yang mereka katakan, bahwa beliau masuk masjid dan
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shalat di dalamnya. Beliau masuk dan mengikat
" rqku hlu berkata "Demi AllalL beliau masuk

Masjidil Aqsha" Ia lalu bertanya, "Siapa kamu, karena aku
mengenal wajahmu tetap tidak tahu namamu?" Aku
menjawab, *Zll,;r btn Hubaisy." Hudzaifah berkatq "Dari
siapa kamu tahu?" Zw menjawab, "Dari Al Qur'an."
Hudzaifah be*at4 "Barangsiapa mengikuti Al Qur'an, maka
ia beruntung_.- Zin lalu mernbaca firman Allalt eii iSA
5i Kj. 

" it tt\rt #1 Jyr?<ti *;Si <j- $ . rH, {;l
"Maha &rci Allah yang telah memperjalat*an hamba-Nya

pada suotu malan dori Masjidil Haram kc Masjidil Aqsha
yang telah l{oni berkahi sekclilingnya."

Hudzaifah lalu memandangnya dan berkata, *Hai laki-laki
botak, apal@h kau lihat beliau masuk masjid?" Zin
menjawab, "Tidak, demi Allatl" Hudzaifah berkat4 *Demi

Allah yang tiada tuhan selain-Nya, beliau tidak masuk masjid.
Seandainya beliau masuk masjid, maka kalian diwajibkan
shalat di dalamnya. Demi Allalt beliau tidak turun dari buraq
sampai beliau melihat surga dan neraka, serta apa-apa yang
dijajikan Allah di akhirat. Tahukan kalian apa itu bwaq?
Buraq adalah hewan yang lebih rendah daripada bighal dan
lebih tinggi daripada keledai, dan langkahnya sejauh mata
memandang.'{R

6R HR Ahmad dalam musnadnya Q92,393), At-Tirmidzi dalam Tafiir At etr'ot
(3147), An-Nasa'i dp.lam As-Sutot Al kfira (11280), Abu Daud Ath-Thayalisi
dalam musnadnya (4ll), dan Ibnu Katsir dalam taftimya (8/399). Ibnu Katsir
berkata, "Perk&an Hudzaifatl RA ini telatr dinafikan. Sedangkan yang
ditetapkan sslainn)ra dri Rasulullah SAW, yaitu beliau mengikat kendaraannya
pada lingkaran dan shalat di dalam Baitul Maqdis , lebft dahulu daripada lafazh
Allah MahaTakr.
Disebuttcan pula oletr Al lvlawardi dadam A*Nuka wa Al 'Oyut (3D25).
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Ahli takwil lain berpendapat batrwa beliau di-isra'-kan dengan

rohnya saja" tanpa jasad, dan yang berpendapat demikian adalah:

22094. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Mtrhaurmad bin Ishaq, ia

berkata: Ya.qub bin utbah bin Mughiratr bin Akhnas

menceritakan kepadaku, bahwa Mu'awiyah bin Abu Suffan

apabila ditanya tentang isra' Rasulullah SAW, maka ia

menjawab, "Itu adalah mimpi yang benar daxi Allah'"674

22095. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia berkata:

sebagian keluarga Abu Bakar menceritakan kepadaku, bafiwa

Aisyatr berkata, "Jasad Rasulullah SAW tidak pergi,

melainkan Allah memperjalankan beliau dengan rohnya

saja."675

22096. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

. menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq berkata: A1

Hasan tidak mengingkari perkataannya batrwa ayat ini turun,

*.ql'r,-$y,1*1 $i t:1i 6; \i, "Dan Kami tidak

menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kcpadamu,

melainkan sebagai uiian bagi manusia. " (Qs' Al Israa' [17]:

60) Juga terhadap firman Allah berupa berita te$ang Ibratrim

ketika ia berkata kepada anaknyq 6rr:i it )di A USeyS:i-

- ,;jli256 "Hai anapht sesungguhnya aht melihat dalam

mimpi bahwa aht menyembelihmu. Maka piHrkanlah apa

pendapatmal" (Qs. Ash-Shaffaat [37]: I02)

67t As-Suyuthi dalam Ad-Dttrr Al Mantsur (5D27), dan menisbatkannya kepada

Ibnu Ishaq.tn Ibnu Hisyam dalan As-Sirah An-Nabmtiyyah Ql3M), Al Mawardi ddam An-

Nukat wi.lt 'Uyn (3D25), dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur (5D27).

Ia menisbatkannya kepada Ibnu Ishaq dari Aisyah.
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Oleh karena itu, aku tahu bahwa wahyu datang kepada para

Nabi dari Allah saat mereka dalam kondisi terjaga dan tidur.

Rasulullah SAW bersabda, "Mataht tidur, tetapi hatiht

terjoga. "676

Allah Maha Tahu tentang wahyu mana yang datang kepada

beliau, dan datam kondisi apa beliau melihat perkara Allatl
itu, dalam keadaan tidur atau terjaga. Semua itu adalah benar

dan jujur.

Pendapat yang benar menurut kami adalah yang mengatakan

batrwa Allah memperjalankan hamba-Nya Muhammad SAW dari

Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, sebagaimana dikabarkan Allah

kepada hamba-hamba-Nya, dan ditunjukkan oleh berbagai berita dari

Rasulullah SAW batrwa Allah membawanya di atas btraq. Beliau juga

mengimami shalat para nabi dan rasul, serta diperlihatkan kepada

beliau sebagian tanda kekuasaan-Nya.

Pendapat yang mengatakan batrwa beliau di-l'sra'-kan rohnya

saja tanpa jasad, tidaklah beralasan, karena seandainya yang di-isra'-

kan hanyalah roh beliau, maka itu tidak menunjul&an kenabian dan

kerasulan beliau. Orang-orang yang mengingkari kebenaran isra'

tidak terbilang musyrik, karena mereka hanya mencari kebenaran apa

yang terjadi, dan bukan berarti mengingkari hal tersebut, demikian

juga yang dirasakan oleh anak Adam yang memiliki fitratr yang bersih

menyangkal mimpi seseorang yang melihat sesuatu yang terjadi

selama perjalanan satu tahun. Lalu, bagaimana dengan perjalanan satu

bulan atau lebih singkat? Dus, Allatr hanya mengabarkan di dalam

Kitab-Nya bahwa Dia memperjalankan hamba-Nya, dan Allalt tidak

memberitahu kita bahwa Dia memperjalankan roh hamba-Nya saja.

Seseorang tidak boleh membelokkan firman Allah tersebut dari makna

675 HR. Ahmad dalam musnadnya (6136,37), Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-
Nabau'iyyah Q1424), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81433)-
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tekstualnya Kalau seseorang mengira hal itu boleb, maka itu lantaran

orang Arab bisa berbuat demikian dalam ungkapan mereka,

sebagaimana dalam syair berikut ini:

?9y )? *,t Ct;t nY *,;?v,i. y
"I(illdra sanra urtafu kmnbing betina.

Padalul io kirm knfiing betino, celakalah selainmu "

Maksudnya adalab aku mengira suara untaktr ittr suara

kambing betim- Kata suoa di sini lalu dihilangkan, dan yang disebut

crrkr4p kila konbing betina. Orang Arab biasa berbuat demikian dalam

pe*ataan yang tetah dipahami malsud pembicaraannya. Tetapi,

dalam kalimd yang tidak ada indikasinya kecuali dengan menyebut

suatu kafi4 dm maksud pembicaratidak bisa diketahui kecuali dengan

menjelaskrnnJra, maka kata ihr ddak dihilangkan. Dalam hal ini, tidak

ada indikasi yang menrmjul&an bahwa maksud firman-Ny4 {;1
.#, "Memyrcrjalotkor hantba-Nya," adalah memperjalankan roh

hamba-Nya Sebaliknya berbagai dalil yang jelas dan berita yang

b€nmtrm dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Allatt

me,mperjalankan beliau di atas kendaraan benrama buraq.

Semdainya yang diperjalankan adalah roh beliaq maka roh

tidak perlu dibawa di das buraq, kar€Nu kendaraan tidak membawa

sesuatu selain fisik t-ein halnya jika seseorang mengatakan bahwa

makna lafad -mempialotkot rohnyd' maksudnya adalalL beliau

Uermimpi jasad beliau diperjalaokan di atas buraq. Dengan demikian,

ia telah mendustakan makna berbagAi klabt yang diriwayatkan dari

Rasulultah SAW, bahwa Jibnil me,mbawa beliau di atas bgraq, karena

jika peristiwa itu adalah mimpi --+esuai pendapat ini- yang

me,nunilnya roh itu tidak naik kendaraan, serta jasad Nabi SAW tidak

dibaura di aas brnaq, maka menuruhya Nabi SA\I/ tidak dibawa di

es buraq, tidak pula bagian apa pun dari beliau. Mengnrtnya,
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peristiwa ini seperti mimpi biasa, dan itu berarti menolak watryu dan
berbagai Hubar dari Rasulullah SAW, serta berbagai berita yang

datang dari para Imam sahabat dan tabi'in.

Firman Allah: 5; K;. ,s$( "Yang telah Kami berkahi
selcclilingnya. " Allatl Ta'ala berfirman, "Yang Kami jadikan berkah di
sekelilingnya bagi para penghuninya dalam mata pencaharian,

makanan, dan tanaman mereka."

Firman Allatr: "e*:: u,\tr "Agar Kami perlihatkan kepadanya

sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami." Allah Ta'ala
berfirman, "Agar Kami perlihatkan kepada hamba Kami, Muhammad,
sebagian tanda-tanda kebesaran kami." Adapun maksud latazcr- Wi,
adalah berbagai pelajaran, dalil, dan argumen Kami. Itulah yang

disebutkan dalam riwayat-riwayat yang aku riwayatkan sebelumnya,

bahwa berbagai pelajaran dan nasihat yang menakjubkan
diperlihatkan kepada Rasulullah dalam perjalanan beliau ke Baitul
Maqdis dan sesudah beliau tiba di sana, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

22097. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, W:r,:11"Agar Kami
perlihatkan kcpadanya sebagian dari tanda-tanda
(kebesaran) Kami, " ia berkata, "Maksudnya adalah berbagai

tanda kekuasaan Allah dan pelajaran yang diperlihatkan
kepada beliau dalam perjalan ke Baitul Maqdis."677

Firman Allatr: ili g '; frL "sesungguhnya Dia adatah
Maha Mendengar lagi Moha Melihat." Allah Ta'ala berfirman,

"Sesungguhnya Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya itu Maha

677 Al Farra dalarrr Ma'ani Al Qar'an Q/lls), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
'Uyn Q/227), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/5), dan Ibnu Athiyyah
dalan Al Muharrr Al Vajiz Q/a3Q.
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Mendengar perkataan orang-orang musyrik Makkah tentang

perjalanan Mtrhammad sAw dari Makkah ke Baitul Maqdis, serta

perkataan mereka tainnya dan perkataan selain mereka. Allah juga

Maha Melihat amal-amal mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagi-

Nya, dan tidak ada yang luput dari pengetahuan-Nya. Sebalik-Nya,

Allah meliputi selurutrnya dari segi pengetahuan dan bilangan. Dia

mengawasi mereka untuk membalas mereka semua dengan balasan

yang pantas diterimanYa. "

Sebagian ulama Bashrah berpendapat bafuwa huruf hamzah

dalam Latazllr_ ,111 aiU""u lasrah, karena makna kalam ini adalah,

katakanlah, wahai Muhammad, "Maha Suci Allah yang

memperjalankan hamba-Nya." Serta katakanlah, "sesungguhnya Dia

Maha Mendengar lagi Matra Melihat."

aoo

oj',tW$\Jf$yd-G:i;!r{r6Sitd;Gti5
@je;

"D dn l<dmi befil<arr lnpodo lvhl-sa kitab (T awat) dm Karl'i"

iddil@rrkitab Tmtrat iat peAntiukbagibani l57.ail (densan

fhnfrr.),' J angartlah l@rnl rnengartil perclong

selain ALtt'.' (Qs. Al Israa' [1712 2)

Talrwil firman A!{: +.ri;\14-o3'^fr6 6:t g;GV
@ i*;$'o.W*\ @an Kami berihan hcpada Musa kitab

[iauratJ dan Kami iadihan kitab Taurot itu petuniuk bagi bani

Israil [dengan lirnanJ, 'langanlah kamu mengonbil penolong

selainAku'.')
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Allah Ta'ala berfirman, "Matra Suci Allah yang telah

memperjalankan harnba-Nya pada malam hari, dan memberikan Musa

kitab." Di sini pembicaraan beralih kepada bentuk khithab (objek

pembicaraan) pada lafaztr .t:i, padatral ia dimulai dengan bentuk

ghaib (berita tentang orang ketiga), sebagaimana kebiasaan orang

Arab, memulai pembicaraan dengan bentuk ghaib kemudian kembali

kepada benttrk khithab, dan semisalnya. Kitab yang diberikan kepada

Musa maksudnya adalah Taurat.

,L"i;Lri+o:iidw) "Dan Kami iadilan kitab Taurat itu
petunjuk bagi bani Isra'il," dia mengatakan: Kami jadikan kitab

Taurat itu sebagai penjelasan tentang kebenaran, dan dalil bagi mereka

untuk mengetatrui jalan yang benar mengenai hal-hal yang diwajibkan
bagi mereka, diperintahkan kepada mereka, dan dilarang bagi mereka.

Ulama qira'ot berbeda pendapat dalam membaca firman
Allah, ig3 oj' ,t W $1 "Janganlah kamu mengambil

penolong selain Alcu." Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Kufah
membacany" l;i;i{f a"rrg* huruf ta', yangartinya, Kami berikan

kepada Musa Kitab agar kalian, watrai bani Isra'il, tidak mengambil

penolong selain Aku. Sebagian ulama qira'atBashratr membacanya if
b:iiti dengan huruf ya', dengan bentuk katimat berita tentang bani

Isra'i1,678 yang artinya, Kami menjadikannya sebagai petunjuk bagi

bani Isra'il,agat bani Isra'il tidak mengambil penolong selain Aku.

67t Abu Amr membacanya rii*g il. ergumennya adalah: perbuatan ini lebih dekat

kepada b€rita tentang bani Isra'il, sehingga pekerjaan tersebut disandarkan
kepada mereka. Ihr karena sebelumnya Allah berfirman: S2.gyr;) aiirti-it
"Dan Kami jadikan hitab Taurat itu petunjuk bagi bmi Isra'i|. " Artinya, Kami
jadikan Kitab itu petunjuk bagi bani [sra'il, agar mereka tidak mengambil
penolong selain Aku.
Ulama qira'a selebihnya membacanya, ,i* Jt Argu-* mereka adalah,

kalimat beralih dari bentuk ghaib kepada bentuk lhilhab. Sama seperti firrran
Allah, -<#.-:( +; L',.9 "Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam."
Setelalr itu Allah berfirman, br3 Atg '^*, t$ "Hanya kepada-Mu komi
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Keduanya menryakan qira'at yang b€xmr maknsn)na'

disepakati, dan tidak diperselisihkan, maka qira'at urana saja yang

diambil seseoftm& b€rarti ia telah benar. Hanya saja, aku lebih

me.milih qira'at pertam4 kar€na lebih masyhur di kalangm utama

qira' d daripada qira' d patama-

Jadi, makne kalam ini adalalL Kami krikan kitab k@a
Musa dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi bani Isra'il, agr
kaliantidak me,ngambil pelindung bagi kalian selain Ahl

Kami telah menjelaskan malcna lafazh l;S'irsebeltrmrya

Mujahid b€rp€rdapat bahwa makna lafazl ,lSi, di sini adalah

sehrtu

22095. Muhammad bin Amr menceritakan kePada kami, ia bertata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia bertm: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Naitlu dili
Mujahi4 t€ntang firman AllatL oj" u V.+, $1 |2ri;t
i+- t "Jangotlah kmnu mengm$il penolong selain Ah1-

ia berkata "ldaksudnya adalah sekutu.'rD

Seolah-olah Mujahid menganggap bahwa orang )tang

me,lre,mpatkan sesuatu selain Allah pada kdudukan Allah berarti telah

nerytmbolt do rrm)ra kewd**n knd mqolwr pertolotrgot" JadL ke
gpnti pada lafrr W inr meskipun berb€ntuk ldrilhob (orug kedn) Eqi
matsuOqra adalah ehdl (orsgkaiga). kfrA iJUorcn dirtikm'mahrdn5ra',
yainr rmtrk p€naftirao sesuai tal$vil ini kar€oa ini mcnryakan bcmrk pclalfrm

dad bffirk ghail, l@ b€nok Hulhab. Ia irrga bisa dijafrfrm scbigai

tanbahan sc,lnata (' ,fc malrna), ymg sehanrsnya Esisp hmA i6tert&".
Bisa juga dijadilm s€bopi frlrtor bacam noslub (fdlnlr) bagi ko kcrja'

sehingga matrnanf adalah, Kami menjadihnya s€bagai pcfimid(, kutna
ffravdir kalim mcngpbil penolog seldn fifu1o Uu;anid dalam ta8irrya (hrl- 42t), Ibnu Abi lldim dalam ta$irrya Q12fr9> N
l[ar"fidi d^ln ArFMthd wa Al 'I]yutr (3127), dan Ibnu Al Iauzi ilalm, zd AI
L{ar;b(5@.
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menjadikan sekutu bagr-Nya dan penolong bagr orang yang

menempatkannya pada kedudukan Allah tersebut.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22}gg. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang firman Allah, i{i{) tr$ft &}Gt:3
,Lrt;t -lil oai "Dan Kami berikan kcpada Musa kitab
(Iaurat) dan Kami jodikan kitab Taurat itu petunjuk bogi bani
Isra'il," ia berkata, "Allatr menjadikannya petunjuk bagi
mereka guna mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju
cahaya, dan menjadikannya sebagai ratrmat bag, mereka."680

@@a

g{r6:iG({:tUxaz.{'g
" (Y aiar) anak cilan dmi arang.orang yarJg Karni bowa
b q sanra. scfi rvt Nzh. Sesungutvry a ilia adalah harrt a

(Nlah) yar.gbmryakbusyulon " (Qs. Al Israa' [1?]: 3)

rarrnl firman Auah: gk,6:i 5(d:tUegz'i'11J"
@ ffoAq anah cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-
sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba [Allah] yang banyah
bersyukur)

- Maksudnya adalah, sebelumnya Allatr berfirman, aii irga
(;rii # JLrG{r # <}.ii .e1:, {-i "Moho suci Auah,

yang telah memperjalankan hamba-Nya padq suatu malam dari

* Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(72309).
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Masjidil Haram kc Masjidil Aqsha." Allah juga memberi Kitab
kepada Musa dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi bani Isra'il,
watrai anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama

Nuh.

Maksud latazlr- \1-ir\ adalah semua umat yang disodori

argumen Allah dengan Al Qur'an, baik Arab maupun non-Arab, baik

bani Isra'il maupun selain mereka. Hal itu karena setiap anak Adam

yang ada di muka bumi ini adalah anak cucu dari orang-orang yang

diangkut Allah bersama Nuh dalam batrtera.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

22100. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Atlah, d 't l% {. {-i'
"(Yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bau,a

bersama-sama Nuh. " Semua manusia adalah anak cucu dari

orang-orang yang diselamatkan Allah dalam bahtera tersebut.

Kami diberitatru batrwa tidak ada yang selamat dalam bahtera

pada waktu itu selain Nuh, tiga anak laki-laki-lakinya, dan

tiga orang perempuan. Ketiga anak Nuh itu adalah Sam,

Ham, dan Yafits. Sam adalah bapak bangsa Arab, Ham

adalah bapak bangsa negro, dan Yafits adalah bapak bangsa

Romawi."58l

22l}L Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tstu menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, tentang firrran Allah, d '{ CG {.'{-$
"(Yaitu) anak cucu dari orang-orang yang l{ami bmva

bersama-sama Nuh," ia berkat4 "Mereka adalah anak-anak

sr IbnuAthilyah dalamAl Muhsrar Al Yaiiz(31437).
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Nutr yang berjumlah tiga orang, istri-istri mereka, serta Nuh

dan isfiinya."682

22102. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

ia berkata: Mujahid berkata, "Anak-anak Nuh, istri merek4

dan Nutr. Sementara istri Ntrh tidak bersama mereka."5B

Kami telatr menjelaskan hal ini di tempat lain, maka tidak
perlu diulang.

Firman Allah, gfu(* 5({:t"sesungguhnya dia adalah

hamba (Allah) yang banyak bersythtr."Maksudnya adalah, Nuh

adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat-

nikmat-Nya.

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai alasan Allatt
menyebut Ntrh sebagai hamba yang banyak bersyukur.

Sebagian berpendapat batrwa Allah menyebutnya demikian

karena Nuh selalu memuji Allah pada makanannya apabila ia makan,

dan yang berpendapat demikian adalah:

22103. Uutrarnmaa bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya dan Abdunatunan bin Mahdi menceritakan

kepada karni, keduanya berkata: Suffan menceritakan kepada

kami dari At-Taimi, dari Abu Utsman, ia berkata, "Apabila
Nuh memakai pakaian atau memakan makanan, maka ia

memuji Allah. Oleh karena ihr, ia dipanggil hamba yang

banyak bersytht."684

6u Abdunazzaq datam tafsirnya QD90\6t Mu3ahid menyebutkan dalam tafsirnya (hlm. 428) dan Abdurrazaq dalam
ta8irnya Qngq.s Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnp QD309), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani
Al Qttr'ot Qll2l), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn Q22,$).
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22104. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Yahya

dan Abdurratrman menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Abu

Hushain, dari Abdullatr bin Sinan, dari Sa'id bin Mas'ud,

tentang riwayat yang sama.

22105. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari

Abdullah bin Sinan, dari Sa'id bin Mas'ud, ia berkata"'Nuh

tidak memakai pakaian baru dan makan makanan melainkan

ia memuji Allatr. Oleh karena itu, Altah berfimran, (,F,1fu
" Hamb a (Attah) yang banyak bersythtr. "6ss

22106. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami,

Stfan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku, ia berkata: Aypb
menceritakan kepadaku dari Utsman An-Nahdi, dari Salman,

ia berkata, "Nuh disebut hamba yang barryak bersythtr

karena apabila ia memakai pakaian maka ia memuji Allah,

dan apabila ia makan makanan ia memuji Allah.'586

22107. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karli, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

AtlalL d't\K'iL-i "goitu) anak cucu dari orang-

orang yang Kami bau,a bersama-sama Nuh," ia berkata"

"Maksudnya adalah, dari kalangan bani Isra'il dan

*t m- Ath-Thabrani dalam Al Kabir (6132,5420) dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Toail (31469\.

ffi m- Al Hakim dalam Al Musta&ak Q1360).Ia berkata, 'Riwayat in shahih

menurut criteria Al Btltfiari dan Muslim, namun keduanya tidak men4akhrij-
nya." Adz-Dzahabi menyetujuinya.
Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalam Sytt'ab Al Iman (4471) dan Ibnu Hajar

dalam F ath Al Boi (8 1396).
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selainnya." gfir 6:.1. 5( d:t "sesungguhnya dia adatah

hamba (Allah) yang banyak bersyiatr. " Ia berkata, "Ia tidak
memakai pakaian baru melainkan ia memuji Allah. Ia tidak
membuang air kecil melainkan ia memuji Allah. Apabila ia

minurn sekali, maka ia memuji Allah. Ia berkata, 'Segala puji
bagi Allah yang telah memberiku minum ini dengan syahwat,

kenikmatan, dan kesehatan'. Penafsiran ayat ini bukan bahwa
jika Ntrh minum maka ia berkata demikian. Tetapi, berita ini
telah sampai kepadaku. "687

22108. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Fadhalah

menceritakan kepada kami daxi Nadhar bin Syafi, dari Imran

bin Sulaim, ia berkata, *Nuh disebut hamba yang banyak

bersyukur karena jika ia makan makanan maka ia berkat4

'Segala puji bag Allah yang telatr memberilar makan.

Seandainya Dia berkehendak, maka Dia melaparkanku'.

Apabila ia minum, maka ia berkata, 'Segala puji bagi Allatr
yang telatr memberiku minum. Seandainya Dia berkehendak,

maka Dia membuatku haus'. Jika ia memakai pakaian, maka

ia berkata, 'Segala puji bagi Allalt yang telah memberiku

pakaian. Seandainya Allah berkehendak, maka Dia bisa

membuatku telanjang'. Jika ia memakai sendal, maka ia
berkata 'Segala puji bagi Allah yang telatr memberiku

sandal. Seandainya Allah berkehendak, maka Dia bisa

menelanjangi kakiku'. Jika ia telah buang hajat, maka ia

berkat4 'Segala puji bagi Allatr yang telah mengeluarkan

or Kami tidalc menemukan riwayat dengan lafaztr ini pada buku-buku rujukan yang
kami punya.
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kotoran dariku. Seandainya Allah berkehendah maka Dia

bisa menahannya'.'688

Ahli tak\ ril lain berpendapat sebagai berikut:

22l}g. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kalxf, ia berkata: AMul Jabbar bin Abi

Maryam menceritakan kepadaku" ia berkata: Allah menyebut

Nuh ftazD a Wg baryak bersytht karena jika ia telah buang

air besar, ia berkata" "segala puji bagi Allah yang telah

memasukkanmu ke dalam tubuh dalam keadaan baik,

mengeluarkan kotoranmu darib dan menetapkan

manfaatnu dalam htbuhku.'68e

Ahli talo ril lain berpendapat sebagai berikut:

22ll}. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari QatadalU ia berkata: Altah berfir:nan kepada Nulq A3y

{,FJ \":i <rg "sesungguhnya dia adalah tmnba (Allah)

yang bonyak bersythtr." Karli diberitahu batrwa ia tidak

memakai pakaian baru melainkan ia memuji Allah. Ia juga

memerintahkan seseorang yang memakai pakaian baru untuk

berkata "segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian

untuk memperindah diri dan menuhrpi auratku.'{s

22lll. Muhammad bin Abdul A'[a menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepadakami dali

Ma'mar, dari Qatadahr tentang firman Allab' l:t:i 5K{:y
$k "sesurgtivrya dia doloh ha nba (AUah) yong

o Kami tidak mene,mllon rirvayat de'ngan lafazh ini pada buku-bulu rujukan yang

kamipmyao lbnu iOiyf.l dalam l, Irtthtto Al Yqii, (31437) dan As-suyrthi d^lam Ad-

Dur Al M@ttslla,(5D37).o Al ltlaumdi doilamArufuhdwaAl 'UyurQmq-
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banyakbersyuhtr," ia berkata, "Apabila ia memakai pakaian,

maka ia berkata 'segala puji bagi Allah'. Apabila ia
memakai pakaian usang, ma&a ia berkata 'Segala puji bagi

Allah'.-6el

oco

'"Jzts {{i,$*i ai #,;s a :t *r,I:,r. Jfds:
,iu,$ ri (8'ei;6.Q$ xi ;et:ty @ 6.? W

@{F.;1(n55?iq'$i+66*-*,
nDur. telah Korni teta[l<srr tuhadap balrr. lsael dalfrtrr l(itdb

itn, 'sesnngguftny al<mw al<u maln}l,zatlleflsorllcrr di mi'a
burni ini &nl@li dfir trar*il<ffirutt al<frn nrrrlryonrtrrnelcatJ dtri
dmgml<effifungffJ ymrgbes;or, , t{als agbik datms sad
fuiommfugi (kdahatrrli Wnnn fui kdw Q<eiafutati
itu,I<uniddffigkfi rl<epadurruhmtfu,hontfu l<ffi niyang
memfurry d keluatm y uJg besar, l.ala nqelca muai alela di

l<mnpung-lcmnfumg, ddr ifr.iaht<anqan yang fusii
tedalcww" (Qs. Al Israa' ll7lz 4.51

Tarrwil firman Allah:,ti:uii *ig's i $-#y,". siti;i'3
;u,tj,6(g'pi;s,qnlxjTcr'$@fi,?$e'-J;t,xi*3i
@ {rli'!ni 63riq'li,y+1j,;ff ** @an tetah Kami tetapkan

terhadap bani Israil dalam hitab itu, "Sesungguhnya kamu ahan

membuat kerusakan di muha bumi ini dua kali dan pasti hamu ahan

'' IIR- Al Baihaqi dalansyt'ab Al Iman(4ll&), Ahmad dalamAz-Zuhd(hal. 50),

Abdunazzaq dalam tafsirnya QDa$ Ql29l), Su$an Ats-Tsauri di dalam

tafsiraya (hal. I l7), dan Ibnu Mubarah dalart Az-ZuM (329).
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mcnyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.,, Maka
apabila datang saat huhuman bagi [kejahatanJ pertama dari kedua

ftejahotanJ itu, Kami datanghan kepadama hamba-hamba Kami
yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di
kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasfi terlaksana)

Kami telah menjelaskan sebelumnya batrwa akar makna kata

,$ adatahselesai dari sesuatu.6e2 Kemudian kata ini digunakan untuk
setiap sesuatu yang diselesaikan. Jadi, takwil kalam di tempat ini
adalah, Tuhanmu telatr selesai (urusan-Nya) kepada bani Isra'il dalam
menurunkan Kitab-Nya kepada Musa AS, dengan memberitatru
merek4 ,6ii a L3;i "sesungguhnya lamu akan membuat
lrerusalran di muko bumi." Maksudnya adalatr, watrai bani Isra'il,
kalian pasti akan berbuat durhaka kepada Allah dan menentang
perintah-Nya di negeri-negeri-Nya sebanyak dua kali.

Maksud latazh * f* '"JIU "Dan pasti kamu alcan

menyombongkan diri dengan kcsombongan yang besar,' adalah,

kalian pasti menyombongkan diri kepada Allah dengan kesombongan
yang besar, dengan cara bersikap lantang kepada-Nya.

Penjelasan karni ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

22112. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar,

tentang fimran Allah, &#L-i;Jtf*Si "Dan telah Kami
tetaplcan terhadap bani Isra'il," ia berkat4 "Maksudnya
adalah, kami memberitatru mereka.'6e3

o Lihat penaftiran surah Al Baqarah ayat ll7.o' lbnu AOiyy"n dabmAl Muhtrs it woit (3t437),Abu Ja'far An-Nuhas dalam
Ma'ani Al Qur'm (31122), d"n Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7112).
Seluruhnya dari Ibnu Abbas.
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22113. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu.awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, Jr$L:i;.6iW: "Dan tetah Kami tetapkan
terhadap bani Isra'iL," ia berkata, "Maksudnya adalall l€mi
memberitatru mereka. "69

Ahli takwil lain berpendapat batrwa artinya adalah, Kami telatr
membuat keputusan atas bani Isra'il di dalam Lauh Mahfuztr, dan
yang berpendapat demikian adalatr:

22114. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, J2#L -i;. 6L-t#3; "Dan telah Kami tetapkan
terhadap bani Isra'i|," ia berkata, "Maksudnya eduluh,
ketetapan yang diputuskan pada mereka."6e5

22115. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, J,-riJW6iW; "Dan
telah Kami tetaplran terhadap bani Isra'iL," ia berkat4
"Maksudnya adalatr, ketetapan yang dibuat Allah atas kaum
tersebut, seperti yang kalian dengar."6e6

Ahli takwil lain berpendapat batrwa aninya adalah, Kami
mengabarkan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22116. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

6Y lbidffi Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/7), Asy-Syaukani dalam Fath Al eadir
-^. (hal. 987), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (31437).o- Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/7).
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menceritakan kepada kami, tlfrits me,nceritakan kepadakrl ia
berkata- Al Hasan menceritakan kepada kmi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada knmi, selunrhnya dari Ibrnu

Abu Najilu dari Mujahi{ t€Nrtang firman Allab 1i-Jill;:*$
J'-#L"Dm, telah Kanti tetapkot terhadq bqti Isra'il,'ia
b€rkat4 "I\{aksudn5/a adalab IGmi mengabari bani

Isra'il.'#7

Semua peodapat ffi maknanya kembali kepada penjelasanku

tentang makna firman AllalL -tiil;meskiprmtafilil yang kami pilih

itu paling me,ndekmi kebenaran l<arena kesepakatan para ulama qira'at
rmtnk me,mbaca firman AtlalL 'L3;idengan gunrf ra', bukan dengan

huruf p'. Seandainya makna kalam ini adalab dan Kami tetapkan

atas me,reka di dalam kitab, maka qira'd deingan hunrf;,u'lebih tepat

daripada dengan huruf ta'. Tetapi, k€dka makna kalam ini adalalL

IGmi me,mberitahu dan mengabari merek4 maka qira'at dengan

huruf ta' lebih mendekati kebenaran dan lebih tepat dengan belrttrk

pe,mbioeraan kepada orang kedua- Pengerusakan p€rtama yang

dilakukan bani Isra'il di muka bumi adalah:

22117. tlanm menceritakan ke,padakrr Amr bin Hammad

menceritakan kepada kami, ia bertata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, dalam sebuah lfiabar yang

dituturkannya dari Abu Shalih, Abu lt[alik, dari Ibnu Abbas,

dari Murrah, dari Abdullalu bahwa Allah memberi keptusan

ke@a bmi Isra'il di datam Taurat, #i,rJfi 4?.'6
"*stotgulanln lcafiu akot nenfu brusokot fr nruka

btarri ini &u kali. " Ke,ntsakan pertma adalah pembunuhm

tcrtadap Talsdya,lalu Allah nensfuin kePada mereka Raja

Nabd ),mg bmama Shahabin Ia mengirimkan pasukan

n lbnu Abi Hdim datm taBirnya Qf8fi) dcngp lefaztrnn dm Al ltlawrdi
dalm, ArFlfu*d wa Al'I)ytot Q mq.
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kepada mereka, yang para penglimanya adalah orang-orang

Persia (karena kelaratan fisik mereka sangat hebaQ. Bani

Isra'il pun terkepung.

Bulfitanashar lalu keluar dalam keadaan tanpa pengikut dan

sengsarq hanya untuk meminta makan. Ia keluar secara

sembunyi-sembunyi hingga masuk kota dan mendatangi

tempat-tempat pertemuan mereka. Lalu ia mendengar mereka

berkata, "Seandainya musuh kita mengetahui rasa takut yang

ada di dalam hati kita lantaran dosa-dosa kita, maka mereka

tidak ingin memerangi kami." Bukhtanashar pun keluar

ketika mendengar perkataan itu, dan berusatra keras

memobilisasi pasukannya, hingga aktrimya mereka kembali.

Itulah maksud firman Allah, (V'P$qAiJX;i(tiY
{;i1 t5;5 <,9 )q'ti :y+ 1,3;l(; *-* ,t} .1;i C "Matra

apabila datang saat huhtman bagi (kciahatan) pertama dari

kcdua (kcjahatan) itu, I(ami datangkan kepadamu hamba-

hamba Kami yang memrynyai lrchtatan yong besar, lalu

mereka merajalela di kampung-kampung, dan rtulah

lrctetapan yang pasti terlaksana. "

Bani Isra'il lalu bersiap siaga dan menyerang Raja Nabath,

hingga aktrirnya mampu mengalahkan mereka. Itulah maksud

fimran 4J.q (+i l,i\ &;*A;1,Hi'pt";;*
Wf, Ki '{g 'ixriiaion xiii beritan kepadamu

giliran untuk mengalahkan mereka lcembali dan Kami

membantumu dengan harta kcksyaan dan anak-anak dan

Kami jadilran kamu kelompok yang lebih besar. "

Lafah 9*i urt-ya jumlah. 6e8

6eE Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (5/7) secara ringkas, dan As-suyrthi dalam

Ad-DorAl Mensu(s23g).
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22118. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: lbnu Zaid berkata.

"Pengerusakan mereka di bumi terjadi dua kali, yaitu

pembunuhan terhadap Zakariya dan Yahya bin Zakaiya.

Allah memberi kekuatan kepada Sabur Dzul Aktaf, salah

seorang Raja Persia, untuk membunuh Zakatiya, dan Allah

memberikan kekuatan kepada Bukhtanashar untuk

membunuh Yahya."6e

22119. Isham bin Rawad bin Al Jarratr menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Suffan bin

Sa'id Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, ia berkata:

Manshur bin Mu'tamir menceritakan kepada kami dari Rib'i

bin Harasy, ia berkata: Aku mendengar Hudzaifah bin Yaman

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ketika bani Isra'il
melampaui batas dan menyombonglran diri, serta membunuh

para nabi, maka Allah mengirimlton kcpada mereka Raia

Persia yang bernama Bukhtanashar. Allah meniadikannya

raja selama tuiuh ratus tahun. Ia bergerak menyerbu mereka

hingga masuk Baitul Maqdis. Lalu ia mengepungnya dan

menaHuklannya. Ia membunuh tuiuh puluh ribu orang untuk

membalaslran darah Zalrariya. Kemudian ia menowan

warganyo yang masih anak-anak merampcs perhiasan

Baitul Maqdis, dan membnva keluar darinya tuiuh puluh

ribu dan seratus ribu pedati perhiasan ke Babilonia"'

Hudzaifatr berkata: Aku bertanYL "Ya Rasulullatr, bukankatl

Baitut Maqdis itu agung di sisi Allah?' Beliau menjawab,

"Ya. Ia dibangun oleh Sulaiman bin Daud dori emas,

permata, mutiaro, dan zamrud. Lantainya terbuat dari emas

dan perak, sedanglcan tiang-tiangrya terbuat dari emas.

@ Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (7 D3l7 ,23 18) dari lbnu Abbas-
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Allah memberilannya kepada Sulaiman, menundukkon
lrepadanya syetan-syetan untuk mendatangkan semua ini
dalam sekcjap mata. BuWttanashar lalu membcu,a semua itu
lre Babilonia, lalu bani Isra'il di bawah tekanannya bekerja
selama seratus tahun, dengan disiksa oleh Majusi dan anak-
anak Majusi. Di antara mereka terdapat para nabi dan anak-
anaknabi.

Kemudian Allah mengasihani mereka, lalu memberi wahyt
lrepada salah seorang Raja Persia bernama Kuras, orang
yang beriman, agar menyelamatlran bani Isra'il yang masih

hidup. Kuras pun membawa bani Isra'il dan perhiasan Baitul
Maqdis kc tempatnya semula. Bani Isra'il hidup dalam
lrcadaan taat kcpada Allah selama seratus tahun.

Kemudian mereka kcmbali berbuat maksiat, sehingga Allah
memberilran kehtasaan kepada Abtiyanhus, maka ia
menyerang pasukan yang berperang bersama Buldttanashar,

hingga mendatangi mereka di Baitul Maqdis, menowan

warganya, dan membakar Baitul Maqdis. Ia berkata kepada

merelca, "Hai bani Isra'il, jika lcalian berbuat kerusakan

lagi, malra kami akan mencrwan kalian'.

Merelra lalu lccnbali berbuat rusak, sehingga Allah
mengerahlran Raja Rumia untuk melalaanakan pencrwanan

lretiga atas mereka. Raja tersebut bernama Qaqis, putra
Isbayus. Ia memerangi mereka di darat dan laut, menctwan

merelra, menguasai perhiasan Baitul Maqdis, dan membakar

Baitul Maqdis."

Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah sebagian dari
perhiasan Baitul Maqdis, dan Al Mahdi akan

mengembalikannya ke Bartul Maqdis, yang berjumlah seribu

tujuh ratus kapal. Al Mahdi alwn berlayar membawa
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perhiasan tersebut kcpada Yafa hingga tiba di Baitul Maqdis,

dan di sanalah Allah mengumpulkanyang pertama dan yang

teraHtir."TM

22120. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku, ia berkata: Di antara berita yang

diturtrnkan Allah kepada Musa tentang bani Isra'il, dan

peristiwa-peristiwa yang mereka alami sepeninggalnya,

adalah, "&li; *i,6i al3';i=u(ii ..2 J$L:e; JiCt 53

+(lfo "Don telah Kami tetiptan terhadap bani Isra'il
dalam kitab rtu, 'sesungguhnya kamu akan membuat

kcrusakan di mulca bumi ini dua kali dan pasti kamu akan

menyombongkan diri dengan kcsombongan yong besar...'.

Hingga firman Allah, W$iFyt&W "Dan Kami

jadikan Neraka Jahanom peniara bagi orang-orang yqng

tidakberiman. " (Qs.Al Israa' [17]: 8)

Itulah bani Isra'il dengan berbagai peristiwa dan dosa

mereka. Namun Allah tetap memaafl<an mereka, mengasihani

mereka, dan berbuat baik kepada mereka.

Di antara perkara yang ditimpakan kepada mereka akibat

dosa-dosa mereka terdapat dalam berita Musa

Perkara pertama yang ditimpakan kepada mereka adalalt

salah seorang raja dari mereka yang bernama Shadiqah.

Apabila Allah menjadikan seorang raja atas mereka, maka

Allah pasti mengutus seorang nabi untuk mengoreksinya dan

membimbin$y4 menjadi perantara antara raia tersebut

dengan Altah, serta memberinya petunjuk mengenai urusan

mereka. Allah tidak menurunkan kitab suci kepada mereka.

m 
.eJ naghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/469) dalam versi panjang.
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Mereka hanya diperintatrkan mengikuti Taurat dan hukum-
hukum yarrg ada di datamnya, dilarang berbuat maksiat, dan
diajak untuk berbuat taat.

Ketika Allah mengangkat raja tersebut, Allah mengutus
bersamanya Sya'ya' putra Amshiya. Ini terjadi sebelum
diutusnya Takaiya, Yutyq dan Isa. Sya,ya,-lah yang
mengabarkan kedatangan Isa dan Muhammad. Raja tersebut
menguasai bani Isra'il dan Baitul Maqdis selama beberapa
waktu. Ketika kekuasaannya berakhir, terjadilatr peristiwa-
peristiwa besar di tengah mereka, dan saat itu Sya'ya,
bersamanya.

Kemudian Allah mengirim Saflharib, Raja Babiloni4 dengan
membawa pasukan enam ratus bendera. Ia bergerak hingga
mengambil tempat dengan menghadap ke Baitul Maqdis.
Saat itu raja sakit, ada bisul di kakinya, maka Nabi Sya,ya'
datang dan berkata kepadanya, "H&i Raja bani Isra,il,
Sanharib, Raja Babilonia bersiap menyerangmu, dan
pastrkannya sebanyak enam ratus bendera. Orang,orang takut
kepada mereka dan melarikan diri." Hal itu pun meresahkan
raja, maka ia berkat4 "Hai nabi, apakah kau telatr menerima
watryu dari Allah yang berisi tentang kejadian yang terjadi,
sehingga kami bisa menangkap kabar tentang tindakan Allatl
terhadap kami dan Sanharib beserta pasukannya?" Nabi
menjawab, "Aku belum menerima wahyu terakhir mengenai
urusanmu."

Saat mereka dalam kondisi seperti itu, Allah memberi wahyu
kepada Nabi Sya'ya', "Temuilatr raja bani Isra'il, dan suruh
dia membuat wasiat. Hendalarya ia mengangkat penggantinya
yang disukainya dari keluarganya." Nabi Sya'ya' pun
menemui raja bani Isra'il, Shadiqatr, dan berkata kepadanya,
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"Tuhanmu telah mewahyukan kepadaku untuk menyuuhmu

membuat wasia! mengangkat pengganti dari keluargamu

untuk menjadi rajq karena kamu akan mati."

Ketika Sya'ya' berkata demikian kepada Shadiqah, ia pun

menghadap kiblat, shalat, membaca tasbilL berdoa, dan

menangis. Sambil menangis dan merendatr diri kepada Allah,

dengan hati yang ikhlas, tawakal, sabar, jujur, dan prasangka

yang benar, ia berdoao "Ya Allatr, Tuhan segala fuhanb Maha

Suci bagi orang-orang yang menganggap diri suci. Wahai

Yang Matla Pemuratr lagi Maha Penyayang, YmB penuh

belas kasih dan citra, yang tidak mengantuk dan tidak tidur,

ingatkanlah aku akan perbuatanku dan kepemimpinanku yang

baik atas bani Isra'il, dan itu semua berasal dari-Mu. Engkau

lebih mengetahuinya daripada aku. Rahasiaku dan keadaan

terang-terangku adalah milikmu.'

Allah Yang Maha Pemurah pun mengabulkan doanya, dan

dia memang seorang hamba yang shalih.

Allah lalu mewatryukan kepada Sya'ya' untuk memberitahu

Raja Shadiqah bahwa Tuhannya telatr mengabulkan doanya,

menerirunya, merahmatiny4 dan melihat tangisannya. Allatt
juga menunda ajalnya selama 15 tahuq dan

menyelamatkannya dari musutrry4 Sanharib, Raja Babilonia

dan pasukannya.

Nabi Sya'ya' pun menemuinya dan mengabarkan wahyu

tersebut kepadanya.

Ketika Sya'ya' telah mengabarkannya" hilanglatt

penyakitnya, dan terhentilatr keadaan yang buruk dan

kesedihan itu. Ia lalu tersunglor sujud dan berkata" *Wahai

Tuhanku dan Tuhannya bapak-bapakkq hanya kepada-Mu
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aku sujud, bertasbih, memuliakan, dan mengagungkan.
Engkaulatr yang memberi kekuasaan kepada siapa yang
Engkau kehendaki, dan mencabutnya dari siapa yang Engkau
kehendaki. Engkau menguatkan siapa yang Engkau
kehendaki dan merendahkan siapa yang Engkau kehendaki.
Engkau Matra Mengetatrui perkara gaib dan nyata. Engkau
adalatr Matra Awal dan Matra Akhir, Matra Lahir dan Matra
Batin. Engkau merahmati dan mengabulkan doa orang-orang
yang terdesak. Engkaulatr yang mengabulkan doaku dan
merahmati sikapku merendah diri.,,

Ketika ia mengangkat kepalanya, Allah mewatryukan kepada
Sya'ya', "Katakanlah kepada Raja Shadiqatr untuk menyr.ruh
seorang budalarya mengambilkan tanatr liat.,, Budak itu lalu
memberinya tanah liat dan melumurkannya pada bisulnya,
sehingga ia pun sembuh. Raja lalu berkata kepada Nabi
Sya'ya', "Mohonlah kepada Tuhammu unfuk memberitatru
kami tentang tindakan-Nya kepada musuh kami.,,

Allah lalu berfirman kepada Nabi Sya,ya,, ,,Katakan

kepadanya, 'Aku telah melindungimu dari musuhmu, dan
pada pagi hari mereka akan mati seluruhnya, termasuk
Sanharib dan lima orang sekretarisnya,.,,

Pada pagi harinya, seorang pemberi aba-aba datang untuk
mengingatkan mereka, lalu bergemalah aba-aba di gerbagn
kota, "Hai raja bani Isra'il, Allah telah melindungimu dari
musuhmu, maka keluarlah, karena Sanharib dan pasukannya
telah binasa."

Ketika raja keluar, ia mencari Sanharib, tetapi ia tidak
menemukannya di antara para korban, maka raja mengufus
orang untuk mencarinya. Sanharib pu, ditemukan dalam
pengepungan bersama lima sekretarisnya, salatr satunya
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adalah Bukhtanashar. Tentara ruJa lalu merantai leher
mereka, membawa mereka menghadap raja bani Isra'il.
Ketika ia melihat merek4 ia bersungktu sujud dari matatrari

terbenam hingga waktu Ashar. Kemudian ia berkata kepada

Sanharib, "Bagaimana perbuatan Tuhan kami terhadap

kalian? Tidakkah Dia membinasakan kalian dengan daya dan

upaya-Nya" saat kami dan kalian lalai?" Sanharib berkata,

"Kami telah menerima berita Tuhanmu, pertolongan-Nya

terhadap kalian, dan rahmat-Nya atas kalian sebelum aku

keltrar dari negeriku, tetapi aku tidak menaati penasihat dan

tidak ada yang mendorongku untuk berbuat jatrat melainkan
ketidakcerdikanku. Seandainya aku mau mendengar dan

berpikir, maka aku tidak akan menyerang kalian. Kejatratan

telatr menguasai kami dan orang-orang yang bersama kami."

Raja bani Isra'il lalu berkata" "Segala puji bagi Allah, Tuhan
Pemilik keperkasaan yang melindungi kami dari kalian
dengan cara yang dikehendaki-Nya. Ttrhan kami tidak
membiarkanmu dan orang-orang yang bersamamu hidup
lantaran kemuliaanmu bagi-Nya tetapi agar kalian semakin
jahat dan semakin besar pula adzab yang kaurasakan di
aklrirat. Juga agar kalian memberitahu orang-orang

sepeninggalmu tentang perbuatan Tuhan kami yang kalian

terima, dan agar kalian memberi peringatan kepada orang-

orang sesudah kalian. Seandainya bukan karena itu, maka

Allah pa*i tidak membiarkan kalian hidup. Sungguh,

darahmu dan darah orang-orang yang bersamamu itu lebih
hina bagi Atlah daripada daratr kera seandainya engkau

membunuhnya."

Raja bani Isra'il lalu menyuruh panglima pengawalnya untuk
merantai leher merek4 membawa mereka mengelilingi Baitul
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Maqdis sepanjang hari, dan memberi mereka makan dua
potong roti setiap harinya bagi masing-masing orang.
Sanharib pun berkata kepada raja bani Isra,il, ..Lebih baik
kami dibunuh daripada diperlakukan seperti ini. Lakukan apa
yang diperintatrkan kepadamu!" Raja lalu menyuruh
membawa mereka ke penjara untuk dibunuh. Namun Allah
mentrrunkan wahyu kepada Nabi Sya'ya', ..Katakanlatr

kepada raja bani Isra'il agar ia mengirim Sanharib dan orang-
orang yang bersamanya untuk memberi peringatan kepada
orang-orang yang ada di belakang mereka, dan agar ia
memuliakan dan mengantar mereka sampai negeri mereka.,,
Nabi lalu menyampaikan hal itu kepada raja, dan raja pun
melakukannya. Sanharib dan orang-orang yang bersamanya
pulang ke Babilonia.

Ketika mereka telatr tiba, ia mengumpulkan orang-orang dan

memberitatru mereka bagaimana Allah berbuat terhadap
pasukannya. Para peramal dan penyihimya lalu berkata
kepadanya, "Hai Raja Babilonia, kami telah menceritakan
kepadamu berita tentang Tuhan merek4 nabi mereka, dan

wahru Allah kepada nabi mereka, namun kamu tidak menaati
kami. Mereka adalatr bangsa yang tidak bisa dijamah oleh
siapa pun karena dilindungi Tuhannya."

Pada mulanya sepak-terjang Sanharib termasuk hal yang

mereka takuti, namun kemudian Allah melindungi mereka

sebagai peringatan dan pelajaran. Setelah itu Sanharib hidup
selama tujuh tatrun dan akhimya meninggal.T0l

22121. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika

rcr Al Baghawi datam Ma'alim At-Taruil Q1469472).
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Sanharib meninggal, ia mengangkat cucunya yang bemama

Bukhtanashar untuk menggantikannya memerintah. Tujuh

belas tahun kemudian, Allah mencabut nyawa raja bani

Isra'il, Shadiqatr, maka stabilitas bani Isra'il terganggq dan

mereka merebutkan kekuasaan, hingga sebagian dari mereka

membunuh sebagian lainnya. Nabi Sya'ya' masih hidup di

antara mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepadanya

dan tidak menerima petuahnya.

Allah pnn berfirman kepada Sya'ya', "Menetaplah di tengah

kannnmu, maka Aht akan mewahyukan melalui lisanmu."

Ketika Nabi Sya'ya' berada di tengah kaumny4 Allatr

menjadikan mulutnya berbicara wahyu dan berkata'- Hai

langit, dengarlah! Hai bumi, simaWah! I{arena Allah ingin

menceritalan perlara bani Isra'il yang dibina Allah dengan

nihnat-Nya, dipilih-Nya bagi diri'Nya, diistimewalcan-Nya

dengan kcmuliaan-Nya, diutamakan-Nya atas hamba'hamba-
'" Nya yang lain, dan diutamakan'Nya dengan lcemuliaan.

Seperti domba-domba yang hilang tanpa penggembala, maka

Allah menaungi yang terpencar darinya, mengumpulkan

yang tersesat, mengobati yang saHt, menggemukkan yang

htrus, dan meniaga yang gemuk Natnun, letika Allah telah

berbuat demikian, domba'domba itu membangkang, saling

mengadu tandulorya, dan sebagian membunuh sebagian

lainnya, hingga tidak tersisa ditrhya tulang. Oleh karena in,
celakalah umat yang kcliru ini. Celakalah kaum yang kcliru

dan tidak tahu asal bencana itu datang kepada mereka.

Di antara bangsa unta itu ada yang bisa diingatkan akan

negerinya, lalu ia tersadar. Di antora bangsa h,eledai ada

yang diingatkan tentang padang rumput yang

mengenyangkannya, lalu ia kembali ke sana. Di antara
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bangsa sapi ada yang diingatlcan tentang tempat gembala

yang membuatnya gemulc, lalu ia tersadar. Tetapi, laum itu
tidak tahu darimana datangnya bencano itu, padahal mereka

makhluk yang memiliki akal dan pikiran, bukan sapi atau

keledai.

Aht alran membuat perutnparnaan untuk mereka, makn

hendaWah merela mendengarnya. Katakan kepada mereka,

"Bagaimana pandangan kalian terhadap tonah yang kosong,

mati, dan tidak ada kemalonuran di dalamnya, padahal ia

memiliki pemilikyang bijak dan htat, dan pemililvrya bekerja

untuk memahnurkannya? Ia tidak suka tanahnya itu runtuh

padahal ia htat, atau dikatakan ia menelantarkannya

padahal ia orang yang btjak, maka ia mengelilinginya

dengan tembok, membangun istana di dalamnya,

mengalirlan sungai, serta membariskan tanaman zaitun,

delima, hrma, dan anggur, dan semua jenis buah-buahan. Ia

melimpahlran pekerjaan itu dan rnengangkat seorang peniaga

yang memiliki pikiran dan tekad, teliti dalam meniaga, htat,

dan amanah. Ia menunggu tanaman itu bersemi. Tetapi,

lretttra tanam-tanaman itu telah bersemi, ternyata putilorya

hancur. Mereka berkata pun, 'Seburuk-buruk tanah adalah

tanah ini. Kami akan menghancurkan dinding dan istananya,

mengubur sungainya, merus ak b ar ang-b arang b erhar ganya,

dan membalcar tanamannya agar seperti sedia kala, runtuh,

mati, dan tidak ada kemabnuran di dalamnya'."

Allah berfirman kepada mereka: Dinding itu adalah jaminan-

Kt, istana itu adalah aturan-Kt, sungai itu adalah Kitab'Ku,

barang-barang berharga itu adalah nabi'K4 dan tanaman

rtu adalah diri mereka, sedangkan kerusakan ydng teriadi

pada pucuk tanamon rtu adalah amal buruk mereka. Aht
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telah membuat ketetapan pada mereko seperti kctetapan

mereka pada diri mereka sendiri.

Itulah perumpamaan yang dibuat Allah. Mereka mendekat

kcpada-Kt dengan menyembelih sapi dan kambing, padahal
dagingnya tidak sampai kepada-Ku dan Afu tidak
memakannya. Mereka mengaht mendekat kcpada-Ku dengan

tahwa dan tidak menyembelih jiwa yang Aht haramkan,

tetapi tangan-tangan mereka merenggut banyak nyawa dan

pakaian mereka dihiasi dengan darahnya. Mereka

membangun rumah-rumah unuk-Ktt sebagai tempat ibadah

dan menyucikan ruangannya, tetapi mereka menajiskan dan

mengotori hati serta tubuh mereka. Mereka meninggikan dan

menghiasi rumah serta masjid untuk-Ku, tetapi mereka

merobohkan dan merusak akal serta kcarifan mereka. Aht
perintahlran untuk meninggalkan masjid supcrya Aku disebut

dan disucikan di dalamnya, dan agar menjadi mercusuar

bagi orangyang ingin shalat di dalamnya.

Mereka berkata "Seandainya Allatr mampu menyatukan kita,
maka Dia pasti melakukannya. Seandainya Allah mampu

membuat hati kita mematrami, maka Dia pasti

melalekannya."

Allah lalu berfirmau Ambillah dua tonggak kcring, lalu
bmtalah ke tempat pertemuan mereka, lalu katakan kcpada

dua tonggak itu, "Allah menytruh kalian untuk menjadi satu

tonggak!" Ketika ia berkata demikian, kcdua tonggak itu ptn
melebur menjadi satu.

Allah berfinnan: Katakan kcpada mereka, "Sesungguhnya

Afu mampu menyatukan tonggak-tonggak kering maka

bagaimana mungkin Aku tidak mampu menyatukan mereka?
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Atau bagaimana munglcin Afu tidak mampu menyadarkan

hati merelrn, sedangkan Ahtlah yang membentulmya? "

Mereka berkata, "Kami puzua tetapi puasa kami tidak
diangkat. Kami shalat tetapi shalat kami tidak menerangi.

Kami sedekatr tetapi sedekah kami tidak membersihkan.

Kami berdoa seperti sura merpati, dan kami menangis

seperti lolongan srigala, tetapi semua itu tidak didengar dan

tidak dikabulkan."

Allah lalu berfirmat, "Tanyakan kepada merelca apa yang

menghalangi-Ku mengabulkan doa mereka. Tidakkah Aht
yang paling mendengar di antara orang-orang yang

mendengar, paling melihat di antara orang-orang yang

melihat, paling dekat di antara orang-orang yang

mengabullcan, dan paling penyoyang di antara para
penyayang? Apakah karena pemberian-Ku sedikit?

Bagaimana mungkin, sedangkan dua tangan-Ku

membentangkan kebaikan? Afu memberi rezeki bagaimana

Aht kehendaki. Kunci perbendaharaan ada pada-Ku, dan

tidak ada yang bisa membuknnya selain-Ku! Ketahuilah,

sesungguhnya rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Dua

orang saling menyayangi berlcat rahmatKu. Atau karena ada

sifat bafuil pada-Ku? TidaHah aht yang paling pemurah di
antara para pemurah, banyak membuka kebaikan, pemberi

yang paling dermaoan, dan semurah-murah yang diminta?

Seandainya merela melihat diri mereka sendiri dengan

hilonah yang menerangi hati mereka, lalu mereka

membuangnya dan menukarnya dengan dunia, maka mereka

pasti melihat darimana rnerelca datang, dan meyakini bahwa

diri merelralah musuh paling sengit bagi diri mereka sendiri.
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Bagaimana aht mengangkot Wasa mereko sedangkan

mereka mencamptrnya dengan perkataan dusta dan

menguatkan tubuh dengan makantan horam? Bagaimana aht

meryinoi slulat mereka sedangkan hati mereka patuh

kepoda orang yang memerangi-Ku dan menentang-Ku, serta

melanggar batas-batas kcharaman-Ku? Bagaimana sedekah

mereka bersih bagi-Kt sedangkan mereka bersedekah

dengan harta orong lain? Yang htberi palwlattya adalah

orang-orang yang dirampas hartanya itu. Atau bagaimano

Aht mengabulkan doa mereka, sedangkan itu hanya kata di

bibir, dan perbuotan mereka iauh darinya? Aht hanya

mengabulkan doa orang yang menyucikan diri dan miskin.

Di antara pertanda ridha'Ku adalah ridha orang-orang

miskin. Seandainya mereka menyayangi orang'orang miskin,

mendekati orang-orong lemah, mengembalikan lak orang

yang dizlulimi, menolong orang yang teramPas lwbrya,

berbuat adil kepada orang yang tidok ada di tempat,

memberikan tak kcpada ianda, anak yatim, orang misHn,

dan setiap orang yang berhak, maka Aht pasti meniadi

calwya penglihatan merek*, pendengaran telinga mereka,

dan nolw lwti mereka. Aht pasti menguatkan pilm mereka

dan menjadi lcehtatan tongan serta kaki mereka. Afu iuga
pasti menegul*an lidah dan pikiran mereka.

Ketilca mereka mendengar kalam-Ku dan menerima risalah'

Ku, maka mereka mengatakan bahv,a itu hanyalah perkataan

yang dinlmkan, cerita firun-temurun, don karangan pwa

penyihir dan peromal. Mereka mengira bahwa seandainya

mereka mau membuat cerita seruPa, maka mereka bisa

melahtkawtya, dan seandainyo mereka man mengetahui

perkora gaib melalui bisikan syetan, maka mereka bisa
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mengetahuinya. Masing-masing dari mereka merahasiakan

ucapannya, padahal merelm tahu bahwa Alru mengetahui

perlrara gaib di langrt dan di bumi, mengetahui apa yang
merelra tampakkan dan mereka sembunyikan.

Aht telah menetapknn pada hari Aht menciptakan langit dan

bumi sebuah kctetapan pada diri-Ku, dan Alu jadikan

selainnya terjadi pada waktu yang telah ditetapkan.

Jilrn mereka mompu melahtkan apa yang mereka kehendaki,

malra silalan mereka mendatangkannya dengan kzhtasaan

seperti lrplansaan-Ku. Sesungguhnya aht memenangkannya

atas semua agama, meskipun orang-orang musyrik tidak
menytkainya. Seandainya mereka mampu mengatakan apa

yang mereka lcehendaki, tnaka silakan merelca menrysun

hilonah seperti yang digunalan untuk mengatur ketetapan

tersebut, jika merekn benar.

Sesungguhnya Afu telah menetapkan pada hari Alilt
menciptalran langit dan bumi, untuk menempatkan kenabian

pada para pekzrja, mengalihkan kerajaan pada para
penggembala, kejayaan pada orang-orang rendah, kehtatan

pada orang-orang yang lemah, kekayaan pada orang-orang

yang miskin, kcmalsnuran pada orang-orang yang sederhana,

lata-lata di tempat gersang, pengetahuan pada orang-orang

bodoh, dan kearifan pada orang-orang yang buta huruf,.

Tanyakan kepada merekn, "Kapan ini? Siapa yang

melahtlronnya? Siapa penyebabnya? " Siapa yang membantu

perlrara-perkara ini seandainya mereka tahu? Oleh karena

itu, Aht mengutus seorang nabi yang ummi, tidak buta, tidak

sesat, tidak kasar dan keras, tidak suka berteriak di pasar-

pasar, tidak menghiasi diri dengan perbuatan nista, dan

tidak berkata bohong. Aht memberinya setiap kcindahan,
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menganugerahinya setiap aWilak mulia, serta menjadikan

kctenangan sebagai pakaianrrya, kebojikan sebagai

lambangnya, tokwa sebagai ntranirqlo, kcbenaran sebagai

huhtmnya, hidoyah sebagai imamnya, dan Islam sebagai

agarnanya.702 Ahmad namonya. Melaluirrya Ahr memberi

hidryah setelah sesat, memberi ilmu setelah bodoh,

meninggikan setelah terpuruk, memasyhwkan seteloh tak

dikcnal, memperbanyak sesudoh sedikit, mengayakan

serudah miskin, menyatukan setelah terpecah, serta

menghimpun hati yang berselisih dan ambisi yang beragam.

Aht menjadikon umatnya sebagai umat terbaik yang pernah

dimunculkan lccpada manusio, memerintahkan kcbaikan,

mencegah lrcmungkaran, mengesaknn-Ku, beriman dan

iWtlas kcpada-Ku, serta shalat kcpada-Ku dengan berdiri
dan duduk, ruht, dan sujud.

Mereka berperang di jalan-Ku dengan berbaris-baris dan

menghadapi musuh. Mereka meninggalkan rumah dan harta

mereka untuk mencari ridho-Ku. Mereka diillumi oleh

talrbir, tauhid, tasbih, tahmid, pujion, serta pengagungan

kcpado-Ku di masjid-masjid, tempat-tempat pertemuan,

tempat-tempat pembarisan, jalon-jalan, don tempat-tempat

singgah mereka. Mereka juga bertakbir, bertahlil, dan

menytcikan Allah di pasar-pasar. Mereka merryucikanwaiah

dan anggota tubuh untuk-Ku. Persembahon mereka adalah

darah mereka, injil merelw ada di dado mereka. Mereka

rahib pada malam lari, serta singa pada siang hwi. Itulah

kcutamaan-Kt yang Aht berikan kepada siapa yang Aht
kehendaki, dan Aht Pemilik kcutamaan yang beso.

- Dalam Ma'alim At-Tanzil, yang kalimat sesudahnya adalah: pujian sebagai

agamanya.
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Ketika Sya'ya' selesai berbicara, mereka menyerangnya

untuk membunuhnya, sehingga ia kabur dari mereka.

Sebatang pohon lalu menghampirinya, maka Sya'ya' lepas

dan masuk ke dalamnya. Tetapi syetan mengejarnya dan

memegang ujung pakaiannya serta memperlihatkannya
kepada mereka, maka mereka meletakkan gergaji di tengah

pohon itu dan memotongny4 dan ia pun terpotong di
tengahnya."To3

Abu Ja'far berkata: Menurut keterangan yang kami sebutkan

dari Ibnu Abbas dari riwayat As-Sudi, dan pendapat Ibnu Zaid,
pengerusakan bani Isra'il yang pertama di muka bumi adalah

pembunuhan terhadap Nabi Zakariya, selain berbagai perbuatan yang

mereka lalarkan sesudah dan sebelumnya, sampai Allah mengirim
orang yang menjadi tangan Allah untuk menjatuhkan murka-Nya

akibat berbagai maksiat yang mereka lakukan. Sedangkan menurut
pendapat Ibnu Ishaq, yang kami riwayatkan darinya, pengerusakan

mereka yang pertama kali adalatr pembunuhan terhadap Nabi Sya'ya'
putra Amshiya. Ishaq menyebutkan bahwa seorang ulama

mengabarinya, bahwa Nabi Zakariya meninggal secara biasa, tidak
dibunuh, dan yang dibunuh adalah Sya'ya', dan Bukhtanashar-lah

yang diberi kekuasaan atas bani Isra'il dalam peristiwa pertama

setelatr mereka membunuh Sya'ya'. Hal ini diceritakan kepada kami

oleh Ibnu Humaid dari Salmah, dari Ishaq.

Sedangkan pengerusakan mereka yang kedua, tidak ada

perbedaan pendapat di antaxa ulama, adalah pembunuhan mereka

703 Al Baghwi menyebutkannya dalam Ma'alim At-Tarail (31472482) dan Ibnu
Katsir mengatakan dalam tafsimya (8/438)Ibnu Jarir telah meriwayatkan dalam
pembahasan ini sebuah hadits yang disandarkan dari Khudaifah secara marfu'
dan panjang lebar, ia adalah hadits maudhu' ymg sama sekali tidak dapat
dijadikan hujjatr, bahwakan syaikh kamu, Al Alamah Abu AI Hajjaj AI Maziy
menjelaskan bahwa hadits ini adalah maudhu' makhdrub, hal ini ditulis dalam
catatan pinggir kitabnya.
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terhadap Yahya bin Zakariya. Namun mereka berbeda pendapat

mengenai oftmg yang diberi kekuasaan Allah untuk membalas mereka,

dan aku akan menyebutkan perbdaan pendapat tentang hal itu.

Adapun firman-Nyq @f*"JU; "Dan pasti kamu akan

menyombongkon diri dengan kesombongan yang besar. " Kami telatr

menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

kesombongan mereka terhadap Allah, keberanian mereka terhadap-

Nya, dan perbuatan mereka yang menyalahi perintah-Nya. Berbeda

darinya, Mujahid berpendapat sebagai berikut:

22122. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, @f&"J;l; "Dan pasti
lramu akan menyombongkan diri dengan kcsombongan yang

besar," ia berkata, "Kalian pasti menyombongkan dfui

kepada manusia dengan kesombongan yang besar."7u

22123. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang

riwayat yang sama.

Adapun firman-Nyu, (it$Xjitil:t$ "Maka apabila datang

saat huhtman bagi (kejahatan) pertama dari kcdua (kcjahatan) itu."
Maksudnya adalatr, jika telatr datang ketetapan pertama di antara dua

ketetapan mereka berbuat kerusakan di muka bumi itu, sebagaimana

dijelaskan dalarn riwayat berikut ini:

22124. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu T*itd

berkomentar, tentang firman Allah, qnJ$i$'$ "Maka

T Tidak kami temukan adanya referensi pada kami
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apabila datang saat huhtman bagi (kcjahatan) pertama dari
lredua (kejahatan) itu," ia berkata, "Apabila telah datang

ketetapan yang pertama di antara dua ketetapan yang Kami
jatuhkan kepada bani Isra'il. 9|t d.ii O L3;i
'Sesungguhnya kamu akan'membuat kerusakan di muka bumi
ini dua l(ali'."705

Firman-Nya iqri j+Vt;t ** ;V J.j-6 (8'H;6
$.2 (n; 5g "Kami datangkan kepadimu hamba-harmba Kami
yang mempunyai kehtatan yang besar, lalu mereka merajalela di
lrampung-lrampung, dan itulah kctetapan yang pasti terlaksana."
Maksud firman Allah Ta'ala, latazh '?)|Vi " Komi datangftan

lrepadamu," adalah, Kami mengarahkan kepada kalian, dan Kami
mengirim untuk menyerang kalian. *p oj ,$ f; Cf* " Hamba-

hatnba Kami yang metnpunyai kehtatan yang besar, " Dia
mengatakan: Yang memiliki kekuatan besar dalam perang.

Firman-Nyu, $ifi| 6?Siqri brAqt "Latu mereka

merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti

terlalaana," Dia mengatakan: Mereka hilir-mudir di antara rumah-

rumah dan pemukiman, pulang dan pergi.

Lafazh $. 4E dan otV memiliki arti yang sama. Pola

derivasinya adatatr ui? -L':t+ -i-r:iJ-- o,'v .

Pendapat kami ini sejalan dengan riwayat dari Ibnu Abbas

berikut ini:

22125. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

?05 As-Suyuthi menyebutkannya dengan lafazh serupa dalan Ad-Durr Al Mottsur
(5D44), Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an Qtll6), Abu Ja'far An-Nuhas dalam
Ma'ani Al Qur'an (31122),Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (5/9), Al Mawardi
dilam An-Nukot wa Al '(tyn (3D29), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(3/483).
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firrran Allah, 3S'1, fuV6 "Lalu mereka meraialela di

kampung-kamptng," ia berkata, "Maksudnya adalah, mereka

berjalan."7ffi

Seorang atrli batrasa dari Bashratr berpendapat bahwa arti

lafazh tti16- adalatr membunutr, dan ia membuktikan pendapatnya

dengan bait syair Hassan berikut ini:

fAt;)it:,b\t t. u"ti rg..{i j) ,t:j.&,i

" Di antara kami ada yang maiu dengan pedong Muhammad

Lalu membunuh musuh dengannya di depan poa tentara"7o7

Jadi, ayat, )V:li fu Vq bisa diartikan: Lalu mereka

membunuh bani Isra'il saat pergi dan pulang. Kedua takwil tersebut

sama-sama benar.

Maksud lafaztr {;1115;; 6g "Dan itutah lretetapan yang

pasti terlaksana,' adalatr, merajalelanya kaum yang Karni kirim

kepada mereka di kamprurg-kampung itq merupakan janji Allalt

kepada mereka yang pasti terlaksana, karena Allah tidak pernah

menyalatri janji.

Ahli takwil berbeda pendapat mengenai maksud firman-

Nvq *-f, iU l3 "Yang mempunyai ke.htatan yang besar." Apa

mereka dalam peristiwa pertama terhadap bani Isra'il ketika

ru Al nagbawi dalam Ma'alim At-Taruil (31376). Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(81343) berkata" "Ibnu Jarir di tempat ini meriwayatkan sebuah hadits yang

disandarkannya dari Hudzaifatr secara mufu' dengan kalimat yang panjang, dan

itu merupalcan hadits palsu dan kepalsuannya tidak diragukan siapa pun yang

memiliki sedikit pengetahuan tentang hadits. Herannya, dengan keimaman,

kehormatan, dan kemampuannya itu, bagaimana ia berpegang pada hadits

tersebut? Syailfiuna Al Hafizh Abu Hajiat Al Muzanni menyatalcan bahwa

hadits tersebut palsu dan bohong, dan ia menulisnya di calatan kaki dalam

kitabnya."
70 Ka-i tidak menemukannya pada kitab-kitab rujukan yang ada pada kami.



TdsirAldr,,lhabor't

mereka dikirim kepada bani Isra'il? Siapa yang diutus kepada bani

Isra'il dalaq peristiwa pertama? Apa yang mereka lakukan terhadap

bani Isra'il?

Sebagian ahli taloilil mengatakan batrwa yang dikirim Atlatr
kepada bani Isra'il dalam peristiwa pertama adalatr Jalut, yang berasal

dari penduduk Jaziratr, dan yang berpendapat demikian adalah:

22126. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada karni, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaktr dari ayaturya"-dari Ibnu Abbas, tentang firman

4taht Vq *3 *U $-6$8'?t;6.(inJ';ji€rl$
{;i1 (nj 6g iV'l( W "tiaka apabita datang saat
huhtman bagi (kcjahatan) pertama dari kcdua (kcjahatan)

itu, Kami datangkan kcpadamu hamba-hamba Kami yong
memrynyai kchtatan yang besar, lalu mereka merajalela di
kampung-kannpung, dan rtulah kctetapan yang pasti
terlaksana," ia berkata, "Allah mengirim Jalut kepada

merekq lalu ia merajalela di perkampungan mereka,

mewajibkan mereka membayar pajak dan patuh. Lalu mereka

memohon kepada Allah untuk mengirim raja bagr mereka

supaya mereka bisa berperang di jalan Allah, dan Allatr
mengirim Thalut. Lalu mereka memerangi Jalut, dan Allatr
memenangkan bani Isra'il. Jalut terbunuh di tangan Daud,

dan Allah mengembalikan kerajaan bani Isra'il kepada

mereka.'708

22127. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, 6. qnJ $ 5i tiy

70E lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7l23lS) dan Al Mawardi dalam An-Nukd wa
Al'Uyun(3D29).
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{;i1(nj 6:(siqri J+Vt;b *}r ,;v Ji,ld $A'H;
"Maka apabila datang saat huhtman bagi (keiahatan)

pertama dari kcdua (cejahatan) itu, Kami datangkan

kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kehtatan

yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung,

dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana," ia berkata,

"Itulah ketetapan yang dibuat Atlah atas kaum itu,

sebagaimana yang kalian dengar. Dalam peristiwa pertama

Allah mengirim kepada mereka Jalut Al Jazari, lalu ia
menawan dan membunuh, serta merajalela di rumatr-rumatr

mereka, sebagaimana difirmankan Allah. Kemudian kaum

tersebut kembali dengan kekeruhan dalam diri mereka."70e

22128. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Pada peristiwa pertam4

Allah memberi kekuasaan kepada Jalut atas mereka, hingga

Allah mengutus Thalut bersama Daud, lalu Daud membunuh

Jalur."Tlo

Ahli takwil tain berpendapat bahwa yang dikirim Allah kepada

mereka dalam peristiwa pertama adalah Sanharib.

Sebelumnya karni telah menyebutkan sebagian ulama yang

berpendapat demikian, dan berikut ini kami akan sampaikan pendpaat

yang belum kami sebutkan sebelumya:

22129. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami dari Abu Ma'la" ia

berkata: Aku mendengax Sa'id bin Jubair berkomentar,

70 Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'uyun QDzg),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Mc,sir (519), dan Al Baghawi dalan Ma'olim At-Tarail (31483)-

7r0 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21291), Abu Ja'far An-Nuhas dalan Mo'ani Al

Qur'an(31123),dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (519).
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tentang firman Allah, *-* qi Ji'6 W'H;($ "Kami

datangkan kcpadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai

lrehntan yang besar," ia berkata" "Dalam peristiwa mereka,

Allah mengirim Sanharib dari Asyur dan Niniwe kepada

mereka." Aku lalu bertanya kepada Sa'id tentang negeri

tersebut, dan ia menduga batrwa negeri tersebut dikenal

dengan nama Mosul.Tll

22130. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ya'la bin Muslim
menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia

mendengarnya berkat4 "Seorang bani Isra'il membaca Al
Qtu'an. Hingga ketika ia sampai pada ayat, 6 f'8.'H;6

z Z-

,"-* ;j ,tl 'Kami datangkan lepadamu hamba-hamba

Kami yang mempunyai kchtatan yang besar', ia menangis

dan air matanya meleleh, lalu ia menutup mushaf dm diam

selama beberapa saat. Kemudian ia berkata, 'Tuhan,
perlihatkan kepadaku laki-laki yang di tangannyalatr engkau

binasakan bani Isra'il." Ia pun diperlihatkan dalam mimpinya
seorang yang miskin di Babilonia bemama Bukhtanashar.

Ia lalu pergi membawa harta dan budaknya. Ia adalatr orang

kaya. Ia pun ditanya, "Mau pergi kemarra?" Ia menjawab,

"Mau berdagang." Ia menginap di sebuah rumah di
Bukhtanashar. Kemudian ia memanggil orang-orang miskin
dan menyantuni mereka hingga tidak ada seorang pun yang

datang. Kemudian ia berkata, *Apakatr masih ada orang

miskin selain kalian?" Mereka menjawab, "Ad4 seorang

'rr Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/483), AI Mawardi dalam An-Nukot wa
Al 'Uytn (3D28),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (519),Ibnu Athiyyah dalam
Al Muhoro Al Wajiz (31438), dan Al Qur0rubi dalam Al Jami' li Ahkam Al
Qw'an (l0l2l6).
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miskin dari keluarga fulan yang sedang sakit. Ia bernama

Bukhtanashar." Ia lalu berkata kepada para budaknya, "Mari
kita pergi!" Setibanya di tempat Bukhtanashar, ia bertanya,

"Siapa namamu?" Ia menjawab, Bukhtanashar." Orang Isra'il
itu lalu berkata kepada budak-budaknya, "Bawalah dia." Ia
kemudian memindatrkannya ke kaumnya hingga sembuh.

Lalu ia memberinya pakaian dan uang.

Setelah itu orang Isra'il memerintahkan kafilah untuk

berangkat, sehingga Bukhtanashil menangis. Orang Isra'il itu
pun bertanya, "Apa yang membuatnu menangis?" Ia

menjawab, ecflku menangis karena engkau telatr berbuat

sedemikian rupa kepadakg tetapi aku tidak punya apa-apa

unfuk membalasmu." Orang Isra'il itu lalu berkat4 "Kau
prxryq dan itu mudah. Jika engkau menjadi raja, maka engkau

menaatiku." Lalu yang lain mengikutinya, sehingga ia berkata,

"Apakah kau menghinaku?" Tidak ada yang menghalangi

orang Isra'il itu untuk memberi Bukhtanashar melainkan

karena ia menganggapnya sebagai penghinaan. Orang Isra'il
itu lalu menangis dan berkata, ctfih mengetahui apa yang

menghalangimu untuk memberiku apa yang kuminta

kepadamu, melainkan karena Allah ingin melaksanakan apa

yang telatr ditetapkan-Nya di dalam Kitab-Nya."

Waktu berlalu, dan Raja Persia di Babilonia berkata, "Kami
akan mengirim satu detasemen ke Syam!" Mereka berkata,

"Apa ruginya kau melakukan itu?" Ia bertanya, "Siapa yang

kalian usulkan?" Mereka menjawab, "Fulan." Ia lalu

mengirim seorang laki-laki dan memberinya uang seratus

ribu. Bukhtanashar lalu pergi ke dapurnya untuk makan di

dapurnya.
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Ketika tiba di Syarn dan panglima detasmen melihat bumi

Allah yang paling banyak pasukan berkudanya dan pastrkan

pejdan kaki yang tangguh, ia prm mengunrngkan niatnya

tanpabertanya apapux.

Bukhtanashar lalu duduk di tempat-tempat pertemuan

penduduk Syam dan berkata" "Apa yang menghalangi kalian

menyerang Babilonia? Seandainya kalian menyerang

Babilonia, maka sebenarnya mereka bukanlah negeri yang

kaya.'Mereka menjawab, "Kami tidak pandai berperang!" Ia

berkata lagi, "Andai saja kalian menyerbu mereka!" Mereka

berkata "Kami tidak pandai berperang, dan l@ni tidak akan

berperang!" Ia berkeliling ke semua tempat pertemuan

masyarakat Syarn. Kemudian mereka pulang, dan panglima

tersebut memberitahu raja mereka tentang yang dilihatrya.

Bnllrtanashar lalu berkata kepada pengawal ruiu
"seandainy a raja memanggilku, maka aku pasti mengabarkan

hal yang berbeda dari yang dikabarkan fulan."

Perkataannya itu lalu disampaikan kepada raja' maka raja

memanggilnya sehingga ia bisa menyampaikan berita

tersebut. Ia berkata "Ketika fulan melihat bumi Allah yang

paling banyak pasukan berkudanya dan tentara pejalan kaki

yang tangguh, ia sunrt langkatr tanpa bertanya apa

kepada mereka. Sementara aku tidak meninggalkan

tempat pertemuan di Syam melainkan aku duduk dengan

orang-oranglya. Aku berkata demikian kepada mereka, dan

mereka berkata demikian kepadaku." Sama seperti yang

dikatakan Sa'id bin Jubair.

Panglisn tersebut lalu berkata kepada Bukhatnezar, *Engkau

membuka aibku. Kalau kaucabut ucapanmu maka akan

kuberi kau uang seratus ribu." Buklrtanashar lalu berkata,

pun

safu
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"seandainya kau beri aku simpanan kekayaan Babilonia,

maka aku tidak mau mencabut ucapanku."

Waktu berlalu, raja itu lalu berkatq "AkB akan mengirim

kavaleri ke Syam. Kalau mereka menemukan celah maka

mereka memasukinya. Sedangkan jika tidak maka mereka

berbuat semampu mereka." Orang-orang lalu berkata, "Tidak

ada salahnya kau berbuat demikian." Raja lalu bertanya,

"Siapa yang kalian usulkan?" Mereka menjawab, "Fulan."

Raja berkata" *Tidak, melainkan orang yang menyampaikan

kabar itu kepadaku." Ia pun memanggil Buk*rtanashar dan

mengirimnya. Ia minta disertai empat ribu pasukan berkuda.

Mereka kemudian bergerak dan merajalela di rumah-rumah

bani Isra'il. Mereka menawan, tetapi tidak merobohkan dan

tidak membunuh.

Ketiak Raja Shaihun mati, mereka berkatao "Carilah

penggantinya." Mereka berkata, "Tahan sampai teman-teman

kalian datang, karena mereka adalatr kavaleri kalian. Mereka

tidak akan melanggar janji pada kalian sedikit pun." Mereka

pun menatran diri sampai Bukhtanashar datang membawa

tawanan dan berbagai rampasan. Ia lalu membagikannya di

antara orang-orang, maka mereka berkata, "Kami tidak

melihat seseorang orang lebih berhak menjadi raja daripada

orang ini." Mereka pun mengangkatnya menjadi ruja-7r2

22131. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman

bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, ia

berkata: Aku mendengar Sa'id bin Musayyib berkata"

7r2 As-Suyuthi dalam Ad-hrr Al Mantsur (5/16l) dengan redalsi yang lebih

panjang dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Ath-Thabari mengeluarkan riwayat serupa

yung tJUin pendek dari Sa'id bin Jubair, As-Sudi, dan Watrb bin Munabbih."
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"Bukhtanashar mengalahkan Syam, lalu ia merobohkan
Baitul Maqdis dan membantai bani Isra,il. Kemudian ia
datung ke Darnaskus dan menemtrkan darah yang bergolak di
atas pedupaaq maka ia bertanya kepada merekq "Darah apa
ini?'Mereka menjawab, "Karni mendapati bapak-bapak kami
berbuat demikian. Setiap kali diadakan pedupaan, ia
muncul." Ia berkat4 "Di atas darah itu telatr terbunuh tujuh
puluh ribu orang muslim dan selain merek4 lalu daratr itu
pun diam.7l3

Para ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr
suatu kaurn dari Persia. Menurut mereka, tidak terjadi peperangan
dalom peristiwapertamq dan yang berpendapat demikian adalah:

22132. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujatrid, tentang finnan Allah,'?5;g;qnJ Xj, i(tiy
)qli fuVt;r *-* oj J3-6 ita ':uoto 

"pooito 
datang

saat huhman bast (kcjahatan) pertama dari kcdua
(kcjalutan) itu, Kami datanglcan kcpadamu hamba-hamba
I{ami yang mempunyai kchtatan yang besar, lalu mereka
merajalela di kanpung-kompung," ia berkata, ..Orang yang
dari persia dat-ng kepada mereka untuk menyelidiki berita
mereka, mendengarkan pembicaraan mereka. Bersama
mereka terdapat Buktrtanashar. Ia mendengarkan
pembicaraan mereka di antara sahabat-sahabatnya. Kemudian

'r' Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'oti Al etr'm (3ll2l) dan Ibnu Katsir dalam
taftirnya (81343). Ia berkata usonad ini shahih kepada sa.id bin Musayyib.
Penjelasan AI Hafizi Ibnu Asakir sebelumnya menjelaskan bahwa ini adalah
darah Yahya bin Zaloriya. Ini tidd( benar, sebab yahya bin zalcariya hidup
beberapa lama sesudah Bukhtanashar. Tampaknya ini adalah aarat uani
Mutaqaddim atau darah seorang shalih, atau siapa saja.,'
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orang-orang Persia pulang tanpa terjadi peperangan, dan bani

Isra'il mengalahkan mereka. Inilatr janji yang pertamu ;714

22133. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu. Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, !-* oj ,$ 6 f'U 'H; E; "Kami

datangkan kcpadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai

lrekuatan yang besar. " Sebuah pasukan yang mendatangi

mereka dari Persia untuk menyelidiki berita mereka."

Kemudian Mujahid menyebutkan riwayat yang serupa.

22134. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakail

kepadaku dari Ibnu- Juraij, dari Mujahi.d, tentang firman

Auah, )'-* ;( J.i'i6 (V'?4;6.qnlxiiLti$ "Maka

apabila datang saat huhtman bagi (kciahatan) pertama dari

. lredua (lceiahaton) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-

hamba Karni yang mempunyai lcehtatan yang besor," ia

berkata, "Yaitu orang yang mendatangi mereka dari Persia'"

Kemudian ia menyebutkan riwayat yang serupa.

@@@

)6frd,45),A&:,*fu1LiHt:5sr;;*

@q-rKi
"KerrudianKamiberil<frrrl<epada'nwgilirdrruntuk

mengalahl<an nseVa l<m$ali darr l<@rri merrtornmw'

,ra Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712318), Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al
'Uytn (3D29), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (519).
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ilenganlwtalel<ayaan dm anak dflti( ilanKarri iadil<f,rJ
l<ntttuhelonpokyanglebihbesato (Qr. Al Israa' [17]: 6)

Tatrwit fiman Altah: S,rA, $t:;f, AC',H|:$1 S';:, ;3
LrKi'Wqj fxeiiuiian Kaii berikan'kepadamu

giliran untuk mengalahhan mercha kembali dan Kami
membantumu dengan harta kehayaan dan anak-anak dan Kami
jadihan kamu kelompoh yang lebih besar)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian
Kami unggulkan kalian, watrai bani Isra'il, atas kaum yang disebutkan

Allah, bahwa Dia mengirim kaum tersebut kepada bani Isra'il. Giliran
dan pengembalian kekuasaan bagi bani Isra'il atas mereka menurut

riwayat As-Sudi adalatr, bani Isra'il menyerang mereka" mengalalrkan

merek4 dan menyelamatkan orang-orang yang ditawan mereka.

Menurut pendapat ahli takwil lainnya, raja yang menyerang

mereka melepaskan tawanan dan mengembalikan harta yang mereka

peroleh kepada mereka tanpa ada peperangan.

Menunrt pendapat yang diriwayatkan Athiyyah, Allatr
memberi giliran kepada bani Isra'il unhrk mengalahkan musuh

mereka, yaitu Jalut, ketika mereka membuntrhnya. Kami telatr

menyebutkan semua itu dengan sanad-sanad-nya.

Maksud firman Allah, <4.5 l,i\ #:g$ "Dan Kami
membantumu dengan harta lrckoyaan dan anak-anah' adalah, Kami
memperbanyak harta dan keturunan yang telatr Kami berikan kepada

kalian.

Firman-Nya, Li,Ki W "Dan Kami jaditran kamu

kclompok yang lebih besar," maksudnya adalatr, Kami menjadikan

kalian lebih banyak jumlatrnya daripada mereka. Penjelasan kami ini
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sejalan dengan pendapat para atrli takwil, sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini :

22135. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yadd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, Wi'Ki'W "Dan

Kami jadiknn kamu kelompok yang lebih besar. " Maksudnya

adalah jumlah, dan itu terjadi pada masa Daud'7r5

22136. Musa menceritakan kepadakg, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Sudi, tentang firman Allah, Lr'Ki'W "Dan

Kami jaditran kamu lretompok yang lebih besar," ia berkata,

"Maksudnya adalah jumlah."7 I 5

22137. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu ZaLd

berkomentar, tentang firman Allah, d""Hi'# (":;;3
"Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk

mengalahlran mereka kembali," ia berkata, "Maksudnya

adalatr, kepada bani Isra'il, setelah mereka kalat\ Kelompok

lain itu lalu pergi meninggalkan mereka .- giKi'W
"Dan Kami jaditran kamu kclompok yang lebih besar'" la

berkata, .,Kami jadikan kalian sesudatr itu sebagai bangsa

yang paling banyak juml ahnya."7r7

22138. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, '# 6';;;3

7r5 lbnu Abi Hatim dalam tafsirnyaQD3ll),Ibnu Athilryah dalamAl Muhsro Al

Wajiz(3t43g)dan Abu Hayyan dalamAl Baltr Al Muhith(7115)'
zre ,t'r"f*U"dalam ln-Nikat wa Al 'UW, Q1229) dan Al Baglawi dalam

Ma'alim At-Taruil (3t483) dengan lafaztr masing-masing tanpasanad.

"? Kami tidak m".emut annya dalam buku-buku rujukan yang kami punya'
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,r1^" 'Jfifi " Kemudian Kami berikan kepadamu giliran

untuk mengolahkan mereka kcmbali, " ia berkatq "Kemudian

Kami kembalikan giliran kemenangan kepada bani Isra'il."7lt

22139. Muhammad bin Sinan N Qazzaqmenceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Suffan,

tentang firman Allah, 43 )il, F:atfr'S "Dan Kami

membantumu dengan harta kckayaan dan anak'anak," ia

berkata, "Jumlahnya empat ribu.'7l 9

ooo

,J+*f$$:,l;

,31 iii ils"('z- 3?5\ wuj'?6H ii,4.

@ W$('ri;tr+
" J ika l<affw bqhnt baik (b er arti) l<anw b qhnt b aik b agi
dirilrnu sendiri dflrr iikf, lranw berbuat iahmt mal<a lrcialwtfitt
itubagi dhiffau sendiri, dm apabila dnang saatlrula,rmart

basi (lcliahatrcrn) yansl<edua, (Kmri datansl,an uang'
or dfig lf,in) urfiik ln.trryur aml<m rrntl<r,ntulut l<f,flw dltt

mrl.;el<a nasukkc dalsn rndsiid, sebagainana rntsuh'
rmmtlvnul 'n.e,nr.as,tfua 

padf,l<ali putama dm unatk
nulntbdrnasal<an seh.abis.habisnya apa saia yarJg nselca

ll'lunsai." (Qs. Al Israa' U71z 7)

"t Abdurrazzaq dalam taftirnya (2D91).

"' Kami tidalc menemukannya dalam buku-buku rujukan yang kami punya.
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Takwil rirman AIIah: W';:A o$'lKlf't # -\A i,y

$ i;tg, t"z-''?3\\;Glj'i*1r13 ljil)- -'t+S\3;i ;V ti$

@ L4W\iV;A) il gi*o kamu berbuat baik [berartiJ kamu

birbuat baih bagi dirimu sendiri dan iika kamu berbuat iahat maka

kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman

bagi [kejahatanJ yang kedua, [Kami datangkan orang-orang lainJ

untuk menyuramkan muka-muka hamu dan mereka masuk ke

dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memosukinya pada

kali pertama dan untuk membinrcakan sehabis-habisnya apa saia

yang mereka kuasai)

Allah berfirman kepada bani Isra'il dalam ketetapan Allah

bagi mereka dalam kitab Tagrat,*:U3,ty"Jtfta ftamu berbuat bailC',

watrai bani Isra'il, dengan menaati Allah, memperbaiki urusan kalian,

dan komitmen terhadap perintatr dan larang*-Nl1 . ?::\ "Berarti

lramu berbuat baik,,dan melaktrkan semua itu '5-1'\ "Bagi dirimu

sendiri", karena kalianlah yang memperoleh manfaat dari perbuatan

kalian di dunia dan akhirat. Di dunia Allatl menjagamu dari orang

yang ingin berbuat jatrat kepadamu, melimpatr-ruatrkan hartamu, dan

menambah kekuatan pada kekuatan kalian yang telatr ada' Sedangkan

di aklrirat, Atlah akan membalasmu dengan,*g*yu' {tA o5"Oo"
jitra tamu berbuat jahat" Dia mengatakan: dan jika kamu bermaksiat

kepada Allah dan melakukan hal-hal yang dilarang-Nya terhadap

kalian pada waktu itu, maka kepada dirimu sendirilatr kalian berbuat

jatrat, karena itu berarti kalian telatr membuat Tuhan mt[ka kepada

kalian, sehingga Dia memberi kekuasaan kepada musuhmu untuk

mencelakaimu, memberi jalan bagi orang yang ingin berbuat jahat

kepadamu, dan mengabadikTmu di akhirat dalam siksa yang

menghinakan.,, Arti rur*n 'ldi ,"r-u batrasa adalah, $9 Uagi airi

kalian. Tetapi maksudnya adalah, lkemba]i) kepada diri kalian,

sebagaimana firman atiatr, @ (i dtl 3i., '& "Karena
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sesungguhnya Tulunmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu)
lrzpadanya. " (Qs. Az-Zalzalah[99]: 5)

Firman-Nya 1;-$13;; ':( ti| ,,Dan apabila datang saat
huhtman bagi [kejahatanJ yang kcdua,,, maksudnya adalah, maka
apabila datang balasan pada kali yang terakhir tindakan perusakan
kalian watrai bani Isra'il di muka bumi, 'FG3't;f4- ,,(Jntuk

menwramkan muka-muka kamu." Maksudnya adalatr, balasan pada
kali yang teraktrir itu addah untuk menyuramkan wajatr kalian, maka
akan menjadi busuk.

Para ulama qira ar berbeda dalam membaca firman Allah,'F1H W- " (Jntuk me nryr am kan muka-muka kamu. "
Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Bashrah membacanya

'Hrfr W. "(Jntuk menyuramkan muka-muka kamu,,, dengan
arti, agar hamba-hamba yang memiliki kekuatan besar yang
dikirimkan Allah kepada kalian itu menyuramkan wajah kalian. para
ulama yang membacanya demikian membuktikan kebenaran
bacaannya dengan firman Allah, j?3i W$j .Dan mereka masuk
kc dalam masjid. " Menurut merek4 ini adalatr kalimat berita tentang
mereka semua, sehingga kata sebelumnya hanrs dibaca l;r4-"(Jntuk
menyuraml(an."

Mayoritas ulama qira'at Kufah membacany^'i*^?!, ;:H
dalam benhrk orang ketiga tunggal.72o

'' Nufi, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hafsh membacanya .&i:r rr31;, dalam bentuk
orang ketiga jamak. Argumen mereka dinyatakan oleh Al yadai, *Hr;rirtf alf
menunjukkan kata jamak. Seandainya ,.rJ maka tidak ada atif di dalamrrya;,
Argumen lain adalah, "Bahwa r, sebelumnya dan sesudahnya terdapat lafaz,h
dalam bennrk jamak. \lW sebelumnya r:sE .nfu r;iii, sedangkan lafazh
sesudahnya adalah 'r?3il;tk$. Lafazh t2J'|l'adalah berita mengenai firman
Allah, r3g'&ib tk, dan jawaban-rit dihilangkan.,;



Suralr Al Israc'

Lafazhini mengandung dua sisi takwil: Pertama, sepeni yang

telatr jelaskan. Kedua, agp Allah menyramkan wajah kalian.

Barangsiapa menakwilinya dengan arti, agar datangnya ketetapan itu

menyuramkan wajatr kalian, beralti ia menghilangkan jawaban dari

firman Allah, ti$ "Dan apabila. " Memang, kata yang dihilangkan itu

tidak perlu disebut karena telah jelas maksudnya. Kata yang

dihilangkan itu adalah 'i\i "dotang", sehingga takwil kalam ini

adalatr, Jjika datang ketetapan terakhir untuk menyuramkan wajah

kalian, maka datanglatr ia.

Jadi, makna kalam ini adalah, jika telatr datang ketetapan yang ter4drir, maka

Kami kirim kepada kalian hamba-hamba Kami untuk menyuramkan wajah-

wajatr kalian.
Ibnu Amir, Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya i:;1 aaUrnbentuk orang ketiga

tunggal, dan fa,il-nya bisa berupa Allatr, yang irtinya adalah, agar Allah

-""y*".t* wajatr kalian. Atat fail-nya pula berupa yang artinya

adalalr, agar adzai itu menyuramkan wajah kalian. Atau fail-nya berupa janji.

Sedangkan jawaban rit dihilangkan. Jadi, makna kalam ini adalah, jika telafu

aatang ketetapan yang kedua, maka datanglah ia untuk menyuramkan wajatr

walatr kalian. Tetapi, barangsiapa menakwilinya dengan lafaztr Allatr, maka yang

ainiUngkan bukarlafaztr ;E "dating", dan makna kalam ini adalah, apabila telah

datang ketetapan yang kedua, maka Kami kirim mereka agar Allatt

menyrramkan waj ah-wajatr kalian.

Al i(sa'i membacanya ;p dengan bentuk orang pertama ,(Kami), dan

argumennya adalatr, t *"nu-tAi.atti terletak sesudah lafazh - |*ti r* 'Kani

datangkan kepadamu hamba-hamba Kami', dan lafazh #"H\'{l t:;t i
&S:* 

,Keiudian Kami berikan kepadamu giliran uniuk menga,lahkan mereka

kembali dan Kami membantumu'. Sesudatrnya adalah lafazh (L fi "y 
'Oai

sekiranya kamu kembali kepada ftedurhakaan), niscrya Kami kembali

(mengidzabmal. " (Seluruhnyu m"nggunakan kata ganti Kami-1enj') Jadi'

unsuipenghubung di antara dua kalimat yang menggunakan kata ganti "Kami"

bbih Laik dan serasi dengan keduanyq bukan dialihkan kepada kata ganti

"mereka". Apabila lafaztr ini dibaca dengan htx:uf nun, maka ia sesuai dengan

seluruh makn4 karena Allahlah pelaku yang hakiki. Jika kata kerja dalam lafazh

ini disandarkan kepada Allah, maka dari segi makna dimungkinkan bahwa Allah

menyuramkan *ujut mereka dengan ketetapan tersebut. Atau, Allatt

menyurahkan wajah mereka melalui hamba-hamba tersebut. Lthat Hujjah Al

Qira' at (hal. 397, 398).
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Barangsiapa menakwilinya dengan di, agar Allah
menyuramkan wajah kalian, maka ada unsur yang dihilangkan dari
kalimat ini, dan ia tidak perlu disebutkan karena telatr jelas

maksudnya. Hanya saja, kata yang dihilangkan itu bukan kcr,a:li.
Jadi, makna kalam adalatr, jika datang ketetapan yang terakhir, maka

Kamt mengirim mereka agar Allatr meny,ramkan wajah-wajatr kalian.
Di sini, bagran yang dihilangkan adalah Kami mengirimkan merek4
dan itu merupakan jawaban dari tili "dan apabilo".

Datangnya ketetapan yang terakhir ini yaitu pada waktu
mereka membunuh Yatrya. Riwayat menyebutkan demikian, juga

berita tentang kejadiar.r yang menimpa mereka dari sisi Allah pada

waktu ittr, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

22140. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dad As-Sudi, dalam hadits yang sanad-nya telatr

karti sebutkan sebelumny4 batrwa seorang bani .Isra'il

bermimpi batrwa runtuhnya Baitul Maqdis dan kehancuran

bani Isra'il ada di tangan seorang anak kecil yatim putra

seorang jarrda dari Babilonia yang bernama Bultrtanashar.

Mereka orurng-orangyaigjujur, dan mimpi mereka pun benar,

maka orang bani Isra'il ini perg mencarinya hingga tiba di

nrmatr ibunya. saat ia mencari kayu bakar. Ketika ia telatr

pulang dengan memikul seikat kayu bakar, ia pun

meletakkannya,_lemudian duduk di samping rumah. Ia lalu
memeluknya dan memberinya uang tiga dirham, lalu berkat4

"Belikan kami makanan dan minuman." Anak itu pun

membeli dagrng satu dirham, roti satu dirham, dan klmmer satu

dirham. Mereka makan dan minum, hingga ketika tiba hari

kedu4 oftrng bani Isra'il itu berbuat hal yang sama kepadanya.

Ketika tiba hari ketiga, ia juga berbuat hal yang sama.
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Orang bani Isra'il itu lalu berkata, ".,{ktl ingin kau menjamin

keamananku jika pada suatu haxi kau menjadi raja."

Bukhtanashar berkata, "Apakatr kau mengolok-olokku?"

Orang bani Isra'il itu berkata, "Aku tidak mengolok-olokmu.

Tetapi, tidak ada ruginya bagimu untuk berjanji kepadaku."

Ibunya kemudian mengajaknya bicara dan berkata, *Tidak

ada ruginya bagimu jika itu terjudi. Jika memang tidak

terjadi, maka tidak juga mengurangi apa pun." Kemudian ia

pun menjamin keamanannya. Orang bani Isra'il itu lalu

berkata, "Menurutku, jika aku datang dan orang-orang di

sekitarmu menghalangiku untuk bertemu denganmu, maka

berilatr aku tanda agar kau mengenaliku." Ia menjawab,

'oKami akan mengangkat shahifah'mt di atas seruling,

supaya kami mengenalmu." Orang bani Isra'il itu lalu

memberinya pakaian dan uang.

Raja bani Isra'il adalah orang yang memuliakan Yatrya bin

Zakarry4 dekat dengan majelisnya, meminta saftmnya dalam

menjatankan pemerintatran, dan tidak pematr melawan

perintatrnya. Ia ingin menikah dengan putri Yahy4 maka ia

bertanya kepada Yatrya tentang hal lttt, ftlmun Yatrya

melarangnya menikahi putrinya dan berkatA "Aku tidak bisa

menerimamu sebagai suaminya." Hal itu lalu sampai ke telinga

ibunya (istri Yahya) sehingga ia dendam terhadap Yatrya

karena melarang raja untuk menikahi putrinya. Ketika raja

sedang duduk untuk minum, ibu (istri Yatrya) tersebut

mengenakan pakaian tipis berwama meratr putriny4

memberinya wewangian, dan mengenakan perhiasan padanya,

setelah itu mengenakan padanya jubah berwama hitarn. Ia lalu

menyuuh putrinya menemui raja unhrk memberinya minum

dan menyodorkan dirinya. Kalau raja menginginkan dirinya,

maka putrinya disunrhnya menolak sampai ia memberikan apa
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yang dimintanya, yaitu membawakan kepala Yatrya bin
7-akariya dalam sebuah baskor. Perempuan tersebut pun

melaksanakan perintah ibunya

Ia memberi minum raja dan merayunya, dan ketika raja itu
telah minum, ia pun berhasrat kepadanya. Namun perempmn

itu berkat4 scfih tidak mau sampai kau beri aku apa yang

kuminta." Raja bertanya, "Apa yang kauminta kepadaku?" Ia

berkata, ccr{ku minta kau kirim orang untuk membrunrh

Yahya bin Zakariya dan membawa kepalanya dalam baskom

ini." Raja berkata, "Celaka kau! Mintalah yeng lain!'
Perempuan itu berkata, *A,ku tidak mengmginkan darimu

selain yang ini." Ketika perempuan itu mendesaknya, raja

pun mengirim orang unhrk memenggal kepala Yahya bin

Zakariya. Temyata kepala Yahya itu berbicara ketika ditaruh

di depannya, "Kamu tidak boleh melakukan itu."

Pada pagi harinya, tiba-tiba daratrnya bergolak, sehingga raja

menyuruh mengubtr kepalanya. Namun darah tersebut naik

ke atas tanah dan bergolak, maka raja menyuruh

menimbunnya lagi. Namun daratt itu terus naik, dan raja

terus-menerus menyuruh unttrk menimbunnya hingga

mencapai pagar kota, dan darah itu tetap bergolak.

Berita itu lalu sampai kepada Shahain, maka ia berteriak di

tengatr orang-orang dan bermaksud mengirim pasukan untrk
menyerang bani Isra'il, maka ia mengangkat seorang

panglima untuk memimpin pasukannya. Buktrtanashar lalu

menemuiny4 berbicara kepadanya, dan berkata, "Orang yang

kau kirim pertarna kali itu lemah. Aku telah masuk kota dan

mendengarkan pembicaraax kaumnya, maka kirimlah aku."

Raja pun mengutusnya. Bukhtanashar bergerak, dan ketika

mereka sampai di tempat tersebut, bani Isra'il membentengi
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diri darinya di kota-kota mereka sehingga Bukhtanashar tidak

bisa menyerang mereka.

Ketika Bukhtanashar semakin berat untuk bertahan dan

pasukannya pun kelaparan, ia pun merasa ingin pulang. Lalu

ada seorang wanita tua dari bani Isra'il keluar menemuinya

dan berkata, "Mana panglima?" Wanita itu lalu dibawa

menghadap kepadanya, lalu wanita itu berkata, err{ku dengar

engkau ingin membawa pulang pasukanmu sebelum

menaklukkan kota ini." Ia menjawab, "Ya. Aku telah lama

bertatran di sini, dan pasukanku telah lapar. Aku tidak

sanggup berdiam di atas kesanggupanku." Wanita itu berkata,

"Menurutrnu, jika kota ini jatuh ke tanganmu, apakatr kau

mau memenuhi permintaanku, membunuh orang yang

kusuruh kau membunuhnya, dan menahan diri bila aku

menyuruhmu menahan diri?" Ia menjawab,"Ya." Wanita itu

lalu berkata "Jika pagi tiba, bagilah pasukanmu menjadi

empat bagian, kemudian tempatkan seperempat pasukan di

setiap sudut, kemudian angkatlah tanganmu ke langit, dan

berdoalatr, 'Ya Allatr, sesungguhnya kami memohon kepada-

Mu kemenangan dengan darah Yahya bin Zakariya'. Kota ini

pasti berjatuhan."

Mereka prur melakukannya, maka kota-kota bani Isra'il

berjatutran, sehingga mereka dapat masuk dari semua sisinya.

Wanita itu lalu berkata "Bunuhlah di atas daratr ini agar ia

diam." Wanita itu lalu membawa Bukhtanashar ke tempat

darah Y..tyq di atas tumpukan tanah. Ia prur membunuh di

atas daratr itu sebanyak tujutr puluh laki-laki dan perempuan

sehingga diam gej olalarYa.

Ketika darah tersebut tidak lagi bergejolak, wanita itu berkata

kepadany4 *Tahan tanganmu, karena jika ada seorang nabi
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yang dibunuh, maka Allah tidak ridha sebelum orang yang
membunuhnya dan orang-orang yang rela nabi itu dibunuh,
telah dibunuh." Lalu datanglah laki-laki yang memiliki
shahifah itu dengan membawa shahifah-nya, dan
Bukhtanashar tidak menyakitinya dan keluarganya. Ia
merobohkan Baitul Maqdis dan menyuruh melemparkan
mayat-mayat ke dalamnya. Ia berkata, ..Barangsiapa

melemparkan satu mayat ke dalarnnya, maka itulah pajaknya
selama setahun." Ia dibantu Roma untuk merobohkan Baiful
Maqdis lantaran bani Isra'il membunuh yahya.

Ketika Bukhtanashar telah merobohkannya, ia pun membawa
serta para pemuka dan bangsawan bani Isra'il. Ia membawa
serta Danial, Elia, Azariya, dan Misyail. Mereka semua
adatah anak-anak nabi. Ia juga membawa sena kepala Jalut.

Ketika ia tiba di negeri Babilonia, ia mendapati shatra,in
telatr meninggal, sehingga ia menggantikan kedudukannya
sebagai raja. orang yang paling dimuliakannya adalah Danial
dan para sahabatnya, sehingga orang-orang Majusi dengki
karenanya. Mereka prm menghasutnya dan berkata,
"Sesungguhnya Danial dan teman-temrmnya tidak
menyembah Tuhanmu, dan tidak makan daging
sembelihanmu." Bukhtanashar lalu memanggil dan menanyai
mereka, dan mereka menjawab,,,yd,kami punya Tuhan yang
kami sembah, dan kami tidak makan dagrng sembelihan
kalian." B,khatrezar lalu menyuruh menggali parit untuk
mereka, lalu mereka yang berjumlatr enam orang itu
dilemparkan ke dalamnya. Bersama mereka dilempar
binatang buas yang ganas untuk memangsa mereka.
Bukhtanashar berkata, ,,Mari kita makan dan minum.,,
Mereka pun pergi, makan dan minum. Kemudian ketika
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mereka kembali, ia mendapati Danial dan para sahabatnya

sedang dalam keadaan duduk, sementara binatang buas

duduk di antara mereka, tidak menakuti-nakuti, dan tidak

mengancam seorang pun dari mereka. Mereka juga

mendapati seorang laki-laki bersama mereka" lalu mereka

menghitungnya dan ternyata jumlatr mereka tujuh. Mereka

pun berkata, "Darimana datangnya orang ketujuh ini, padahal

mereka itu hanya enam orang?" Orang yang ketujuh itu lalu

keluar menghadapi mereka, dan ia adalah malaikat.

Kemudian malaikat itu menamparnya sekali tampar, sehingga

ia berada di antara orang-orang hina selama tujuh tahun.

Setiap kali ada seorang hinq ia mendatanginya dan

menyetubuhinya untuk membalas apa yang dilakukannya

pada kaum laki-laki. Kemudian ia pulang, dan Allatr

mengembalikan kerajaan kepadanya, sehingga Danial dan

para sahabatnya adalah orang yang paling dimuliakannya.

Orang-orang Majusi lalu menghasutnya sekali lagi, maka ia

menyuruh mereka untuk melemparkan seekor singa yang

telah dilatih ke dalam sumur, lalu mereka melemparkan batu

ke dalamnya, dan singa itu menerkamnya. Mereka kemudian

melemparkan Danial ke dalamnya, namun singa itu berdiri

berdampingan dengan Danial tanpa menyentuhnya, maka

mereka mengeluarkannya. Sebelurn itu mereka telatr

menggali parit dan menyalakan api di dalamnya, maka ketika

api itu telatr berkobar, Bukhtanashar melemparkan Danial

dan satrabat-sahabatnya ke dalam parit tersebut, namun Allatt

mematikan api itu sehingga tidak menyentuh mereka sedikit

pun.

Sesudah itu Bukhtanashar bermimpi melihat berhala yang

kepalanya dari emas, lehernya dari timah, dadanya dari besi,



Tofsir Ath:Ihabui

peruhya campuran dari emas, perak, dan gelas, dan kedua
kakinya dari tanah liat yang telah dikeringkan. Saat ia berdiri
melihat, tiba-tiba sebuatr batu jatuh dari langit dari aratr
kiblat, memecah berhala tersebut dan menjadikannya hancur-
luluh. Lalu ia bangun dalam keadaan kaget, dan ia lupa akan
mimpi itu.

Setelatr kejadian itu, ia memanggil para ahli sihir dan
paranormal untuk bertanya kepada mereka, *Beritahu aku
mimpi yang kulihat!" Mereka menjawab, "Tidak bisa, tetapi
beritahukan kepada kami mimpi yang kaulihat, dan kami
akan mena'birkannya." Ia menjawab, "Aku tidak tatru..
Mereka lalu berkata, "Panggil dan tanyakan kepada pemuda-
pemuda yang kau muliakan itu. Jika mereka tidak bisa
memberitahumu tentang mimpimu maka apa yang
kaulakukan pada mereka?" la menjawab, "Bunuh mereka!,'
Ia pun menyuruh orang untuk memanggil Daitial dan
satrabat-sahabatnya. Ia berkata kepada mereka, "Beritahu aku
mimpi yang kulihat?" Danial menjawab, "Tidak bisa, tetapi
beritahu kami mimpi yang kaulihat, lalu kami akan
mena'bimya!" Bukhtanashar berkat4 ccr{ku tidak ta}ru, sudah
lupa!" Danial lalu berkata kepadanya, "Bagaimana kami tahu
mimpi yang tidak kauberitakan kepada kalni?'

Ia lalu menyuruh penjaga pintu untuk membunuh mereka.
Danial kemudian berkata kepada penjaga pintu, .,Raja

menyuruh membunuh kami karena mimpinya. Berilatr kami
waktu tiga hari agar kami bisa memberitahu raja tentang
mimpinya. Jika tidak, maka pancunglah kami!" Penjaga pintu
itu pun memberi masa tangguh kepada merek4 dan mereka
pun berdoa kepada Allah.
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Pada hari ketiga, masing-masing dari mereka melihat mimpi

Bukhtanashar secara jelas, maka mereka mendatangi penjaga

pintu dan memberitahunya. Ia lalu masuk menemui raja dan

memberitahukan mimpi itu. Raja berkata "Bawa mereka

menghadapku!" Ternyata Bukhtanashar tidak mengetahui

mimpi sedikit pun setelah mereka mengingatkanny4 maka

mereka berkata kepadanya, "Kau bennimpi demikian dan

demikian." Ia lalu berkata, "Kalian benar." Mereka berkata,

"Kami akan mena'birkannya. Berhala yang engkau lihat

kepalanya dari emas, itu addah raja yang baik seperti emasi.

Ia menguasai selurtrh bumi. Adapun lehernya yang dari

timah, adalah kerajaan anakmu. la berkuasa dan

kekuasaannya berjalan bath tetapi tidak seperti emas.

Sedangkan dadanya yang terbuat dari besi, itu kerajaan

Persia. Mereka berkuasa sesudah anakmru dan kerajaan

mereka sangat keras seperti besi. Adapun perutnya yang

terbuat dari campuran, maksudnya kerajaan Persia akan

hilang, lalu manusia di setiap negeri saling memperebutkan

kekuasaan, sampai-sampai ada raja yang berkuasa selama

sehari dan dua hari, sebulan dan dua bulan, kemudian

terbunuh. Manusia menjadi tidak memiliki penyangg4

sebagaimana berhala itu tidak memiliki daya tahan di atas

dua kaki yang terbuat dari tanah liat. Saat mereka dalam

kondisi demikian, Allah mengirim seorang nabi dari Arab,

dan Allatr memenangkannya atas sisa-sisa kerajaan Persia,

sisa-sisa kerajaan anakmu dan kerajaanmu,

menghancurkannya hingga tidak tersisa sedikit pun,

sebagaimana batu itu jatuh dan menghancurkan berhala."

Mendengar itu, Bukhtanashar merasa simpati dan mencintai

mereka.
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Namun kemudian orang-orang Majusi menghasut Danial.
Mereka berkata, "Danial jika minum khamer tidak bisa
menahan kencing." Hal ifu merupakan penghinaan terhadap
mereka. Bukhtanashar lalu membuat jamuan, dan mereka pun
makan dan minum. Ia berkata kepada penjaga, .,Lihatlah

siapa orang yang keluar unt,k kencing, lalu penggallatr ia
dengan godam. Jika ia berkata, ,Aku Bukhtanashar,, maka
katakanlah,'Kau bohong. Bukhtanashar telah menyuruhku.,,
Allah lalu menahan kencing Danial, dan orang yang pertama
kali berdiri untuk kencing adalatr Bukhtanashar. Ia berdiri
sempoyongan, dan itu terjadi pada malam hari, samping
menyeret pakaiannya. Ketika penjaga pintu melihatny4 ia
pun menariknya, maka Bukhtanashar berkata, *Aku

Btrkhtanashar." Penjaga ifu berkata, ..Kau bohong,
Bukhatnezar menyuruhku membunuh orang yang pertama
kali keluar." Penjaga itu pun memukulnya hingga mati.72r

22141. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu
Aliyyatr menceritakan kepada kami dari Abu Ma,la, ia

'' Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7r23rs) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr At
Montsur (5D40-242).
Ibnu Kasir dalam tafsirnya (8/43s) mengomentari crsar semacam ini,
"Mengenai hd ini banyak diriwayatkan atsar isra'iliyat yang menurutku tidak
perlu dicantumkan panjang lebar dalam kitab, karena diantaranya berstatus
mardhu' (palsu) dan bersumber dari para zindiq dari kalangan mereka.
walaupun diantaranya ada juga yang dimungkinkan shahih. Kita tidak
membutuhkan hal itu, segala puji bagi Allatr. Apa yang dikisahkan Allatr kepada
kita di dalam Kitab-Nya telah cukup, sehingga tidak membutuhkan selainnya
dari sisa-sisa kitab sebelumnya. Allatr dan Rasul-Nya pun tidak menjelaskan
bahwa kita membutuhkan mereka. Allah mengabarkan ientang mereka bahwa
ketika mereka berbuat sewenang-wenang dan melampaui uatas, euau memberi
kekuatan kepada musuh mereka untuk mengalahkan mereka" sehingga mereka
memperkosa kaum perempuan di antara mereka, berkeliaran ai ruman-ruman
merek4 serta merendahkan dan menindas merek4 sebagai balasan yang
setimpal. Tuhanmu tidak berbuat ztralim kepada hamba-hamba-Nyq karena
mereka memang telah membangkang dan membunuh paranabi serta ulama.',
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berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Pada

peristiwa pertama, Allah mengirim Sanharib kepada mereka.

Lalu Allah mengembalikan kekuasaan kepada mereka"

sebagaimana firman Allah. Lalu mereka bermaksiat kepada

Tuhan mereka dan melanggar larangan, sehingga Allah

mengirim Bukhtanashar kepada mereka. Ia melakukan

pembantaian dan penawanan, selta perampasan harta' dan

masuk ke Baitul Maqdis, sebagaimana finnan Allah, W$i
W ti;cliA)'r,'i; iY' t''a- 45r " Dan mere ka

masuk kc dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu

memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan

sehabis-habisnya apa saia yang mereka htasai." Mereka

memasukinya, menghabiskannya" meruntuhkannya, dan

melemparkan ke dalamnya bangkai, maya! dan kotoran yang

bisa mereka lemparkan. Allah i.rfirrn*, 'o{=kL-t'k: *
if, frl "Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan

.rahmat(Nya) kcpadamu; dah sekiranya kamu kcmbali kcpada

(tre furhakaan), ni s c ry a l{ami kemb al i (mengadzabmu) 
"'

Allah lalu merafimati mereka, mengembalikan kerajaan

mereka, dan membebaskan ketgnpran bani Isra'il yang tersisa

dari Bukhtanashar. Allah berfirman kepada mereka, "Jika

kalian kcmbali berbuat maksiat, maka l{ami akan kembali

mengadzabmu."

Abu Ma,la berkata ..Aku tidak mengetahui kisah tersebut

kecgali di dalam hadits ini, dan Allah tidak berjanji kepada

mereka rmtuk mengembalikan keraj aan tteteka."TD

22142. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Isa

z Ibnu Katsir dalaur tafsirnya (t/439).
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menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari
Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ',qti|
'?1fr VfA- 't;r-Si 3;j "Dan apabila datang saat

huhtman bagi (l@jahatan) yang kcdua, (Kami datangkan

orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu," ia
berkata, *Allah mengirim Raja Persia Babilonia sebagai

pasukan, dan menjadikan Bukhtanashar sebagai panglimanya.

Kemudian mereka mendatangi bani Isra'il, dan

menghancurkan mereka. Inilah hulaman kejatratan yang

kedua."%

22143. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

semisalnya

22144. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ya'la bin Muslim
menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, ia berkata:

Ketika Bukhtanashar menjadi raja, ia berkata, "Tiga orang.

Siapa di antara kalian yang terlarnbat, maka hendaknya

berjalan sendiri ke kayu gantungnya." LaIu ia memerangi

Syarn. Itu terjadi ketika ia membantai, merusak Baitul
Maqdis, melepasi hiasannya dan menjadikannya wadah unttrk
minum khamer, serta perabot untuk makan daging babi. Ia
juga membawa Taurat dan melemparnya ke dalam api. Ia
turut membawa seratus orang shalih. Di antara mereka adalah

Danial, Ezriq Hanania, dan Misyail. Ia berkata kepada

u lbnu Abi Hdim dalm ta8irnya Q|BIS).
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seseorang, "Perbaikilah keadaan tubuh (mendandani) mereka

supaya aku bisa memilih empat dari mereka trrtuk

melayaniku." Danial lalu berkata kepada satrabat-satrabatnyq

"Mereka mengalahkan kalian karena kalian telah mengubatr

agama bapak kalian. Janganlatr kalian memakan daging babi

dan meminum khamer." Mereka lalu berkata kepada orang

yang telah didandani, "sudikan kamu memberi makan kami.

Sangat ringan bagimu untuk memberi makan satrabat'satrabat

kami. Jika kami tidak gemuk sebelum mereka, maka kami

tidak akan selamat." Ia lalu bertanya, "Kamu mau apa?"

Danial menjawab, "Roti gandum dan bawang?" Ia pun

memberi mereka makan, sehingga mereka menjadi gemtrk

sebelum teman-teman mereka, dan Bukhtanashar mengambil

mereka unhrk melayaninya.

Saat dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Bukhtanashar

mengalami suatu mimpi, lalu ia duduk dan lupa akan mimpi
.itu. Ia lalu kembali tidur dan bermimpi, namun ketika ia

bangun, ia lupa kembali. Kemudian ia kembali tidur dan

bermimpi, lalu ia keluar ke ruangan, namun ia sudah lupa

dengan mimpinya. Ketika pagi tiba" ia memanggil para ahli

ihnu dan peramal, lalu berkata, "Beritahu aku mimpiku tadi

malam, dan takwililatr mimpiku itu. Kalau tidak, maka

hendaknya masing-masing dari kalian berjalan sendiri ke

tiang gantunglya. Waktu kalian tiga hari." Mereka berkata,

"sebaikny a rajamengutarakan mimpinya kepada kami."

Setelatr pemanggilan itu, Danial berkata 
-setiap 

kali

bertemu dengan seorang kerabat raja-, "Seandainya raja

memanggilku, maka alru pasti membeberkan mimpinya dan

menakwilinya." Mereka pun berkata, "Alangkah bodohnya

budak Isra'il ini hingga menjadi piktrn." Seorang kerabat lalu
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menyampaikan hal itu kepada raj4 maka raja memanggilnya
dan berkata, "Apa yang kau lihat?" Danial menjawab, "Aku
melihat berhala." Raja bertanya, "Laltr?" Danial menjawab,

"Kepalanya dari emas dan lehernya dari perak." Raja

bertanya" "Lalu?" Danial menjawab, "Dadanya dari besi."
Raja bertany4 "Laln?" Danial menjawab, "Perutnya dari
perunggu." Raja bertany4 "Lalu?" Danial menjawab, "Kedua
kakinya dari timah." Raja bertanya, "Lalu?" Danial

menjawab, "Kedua telapaknya dari tanatr liat. Inikah mimpi
yang kau lihat?" Raja menjawab, "Benar." Danial berkata,

"Lalu datanglatr batu dari langit dan jatuh di kepalany4
kemudian lehernya, kemudian dadanya, kemudian perutnya,

kemudian kedua kakinya, kemudian kedua telapak kakinya,
dan menghancurkannya." Raja bertanya, "Apa maksudnya?"
Danial menjawab, "Emas itu adalatr kerajaanmu. Adapun
perak itu adalatl kerajaan anaknru sepeninggalmu, kemudian
kerajaan cucumu. Adapun tanah liat itu adalah kerajaan kaum
wanita."

Raja lalu mengenakan jubatr Tsartsun padanya, memberinya
gelang, membawanya keliling negeri, dan menghadiahkan

cincinnya kepadanya.

Ketika orang Persia melihat hal itrf mereka berkat4 *Tidak

ada keputusan melainkan keputusan orang Isra'il ini."
Mereka berkata, "Beberkan keadaan ketiga pemuda itu
kepada rajq dan jangan sebut Danial kepadanya, karena ia
tidak akan percaya kepada kalian mengenainya."

Mereka pun mendatangi raja dan berkata "Ketiga pemuda itu
tidak seagama denganmu. Tandanya adalah jika kamu
menyuguhi mereka dagng babi dan khamer, maka mereka

tidak makan dan minurr." Raja lalu menyuruh menumptrk
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kayu bakar yang banyak, menaikkan mereka ke atasny4 lalu

menyalakan apinya.

Pada akhir malam, raja keluar untuk buang air kecil, dan

ternyata mereka sedang berbincang-bincang. Bersama

mereka ada orang keempat yang menjauh dari mereka untuk

sembahyang. Raja lalu bertanya, "Siapa ini, ya Danial?" Ia

menjawab, "Itu Jibril. Sesurgguhnya engkau telatr

menzhalimi mereka." Raja lalu berkata, "Aku menztralimi

mereka!" Lalu ia memerintahkan unfuk menurunkan mereka.

Allah kemudian mengubah wujud Bukhtanashar berbentuk

campuran dari semua binatang melata. Dari jenis binatang

buas, kepalanya mirip singa dan jenis burtng seperti burung

nasar.

Setelah kejadian itu, anaknya berkuasa, dan ia bermimpi

melihat telapak tangan keluar dari antara dualauh, kemudian

-tangan itu menulis dua baris. Ia pun memanggil para dukun

dan orang pandai, rulmun mereka tidak memperoleh

informasi tentang hal itu. Ibunya lalu berkata kepadanya,

"seandainya engkau mengembalikan kedudukan Danial

seperti pada zarnan bapakmu, maka dia bisa mengabarimu."

Ia memang telah bertindak sewenang-wenang kepada Danial.

Ia lalu memanggilnya dan berkata rer{ku kembalikan

kedudukan yang diberikan ayatrku kepadamu. Namun,

beritatru aku apa maksud dua baris ini?" Danial berkata

'6Aku tidak butuh kau kembalikan kedudukanku yang

diberikan ayatrmu. Mengenai dua baris kalimat ini, engkau

akan dibunuh malam ini."

Ia pun mengeluarkan semua orang yang ada di istana dan

menyuruh membunutr Danial' Setelah itu ia menutup pintu
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dan membawa masuk orang kepercayaannya dengan

membawa pedang. Ia berkat4 "Brmtrhlah siapa saja yang
datang, meskipun ia mengaku sebagai aku si fulan."

Allah lalu mengirim rasa sakit perut kepadanya sehingga ia
berjalan-jalan hingga tengah malam. Lalu ia tidur, dan
temannya itu pun tidur. Kemudian ia bangun karena sakit
perut, dan berjalan saat yang lain tidu. Lalu ia kembali dan
membangunkan temannya, lalu raja berkat4 str{ku fulan.,'
Temannya itu lalu langsung menebasnya dengan pedang
hingga matr.1za

22145. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang fr1ryg Allah, 'l(fflq;!;3' # ot
-r;+51 i;J':t; ,iY'W 'i6 iV "Jika kamu berbuat baik

(berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika
komu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu" sendiri,
dan apabila datang saat huhtman bagi (kcjahatan) yang
lcedua. " Maksudnya adalatr hukuman yang terakhir dari dua
hukuman.'ri i5 tlg,C?-'*Xfr WQj'F1fi W.
W W(Wj "(Kami datangkan orang-orang lain)

untuk menpramkan muka-mulw kamu dan mereka masuk kc
dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukilrya
pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-
lnbisnya apa saja yang mereka htasai." Dalam huktrman
yang kedua itu Allah mengirim Bukhtanaihar dari Babilonia
yang beragama Majusi, manusia yang paling dibenci Allah.
Ia menawan, membunuh, dan meruntuhkan Baitul Maqdis,
serta menjahrhkan siksaan yang bunrk pada mereku1t725

2r Kami tidah menemukannya pada kitab-kitab rujukan png kami puqra.u lbnu Abi Hatim dalam tafsimya QD3IS).
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22146. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 3;j iC 6$

,J+$\ "Dan apabila datang saat huhtman bagi (kciahatan)

yang kedua," ia berkata, "Maksudnya adalah, yang kedua

dari dua hukuman."'Pii$ W. "(Jntuk menyuramkan

muka-muka kamu." Ia berkata, "Maksudnya adalatr, untuk

memburukkan wajatr-wajatr kalian." W W li W3
"Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saia yang

mereka lansai." Ia berkata, "Maksudnya adalatr, unfuk

menghancurkannya sehancur-hancurnya. Dia adalatt

Bukhtanashar. Allah mengirimkan kepada mereka pada

hukuman kedua."726

22147. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada karni dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, ia berkat4

"Ketika bani Isra'il membuat kerusakaru maka dalam

hukuman kedua Allah mengirim Bukhtanashar. Ia

meruntuhkan masjid-masjid dan menghancurkan apa saja

yang mereka kuasai dengan sehancur-hancumy u3t727

22148. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku, ia berkata: Altah menjadikan

seorang penguasia atas mereka sesudatr itu, yaitg sesudatr

mereka membunuh sya'ya', (penguasa) yang bernama

Nasyatr puta Amosh. Lalu Atlatr mengangkat Khidhir

* Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qmfi) dalan atso yang panjang, dan Asy-

Syankani dalan. Foth Al Qadir Oal. 987).
27 As-Suyuthi dalamAd-Dtrr Al Mantsur (5D39,240).
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sebagai nabi. Menurut berita yang kudengar, Rasulullah
SAW bersabda, "Nabi Khidhir disebut l{hidhir knrena ia
duduk di atas tikar ber-warna putih, lalu ia berdiri dan tirrar
itu tiba-tibo bergerak-gerak dan berubah warna menjadi
hijau. "728

Ia berkat4 "Nama Khidhir menunrt klaim Wahb bin
Munabbih di tengatr bani Isra'il adalah Armiya putra Halfiya,
dan ia termasuk cucu Nabi Harun bin Imran.,,72e

22149. Muhammad bin Satrl bin Askar dan Muhammad bin Abdul
Malik bin Zanjawiyyatr menceritakan kepadaku, keduanya
berkata: Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan kepada
kami dari wahb bin M,nabbih. Ibnu Humaid menceritakan
kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari perawi yang tidak
dicurigai, dari Wahb bin Munabbih Al Yamani, lafazh hadits
milik Ibnu Humaid, ia berkata: Allah berfirman kepada
Armiya ketika mengangkatnya menjadi nabi kepada bani
Isra'il, "Wahai Armiya" sebelum Aku menc , Aku
telatr memilihmu. Sebelum Aku membentuk rupamu di perut
ibumu, Aku telah menyucikanmu. Sebelum Aku
mengeluarkanmu dari perut ibumu, Aku telatr
membersihkanmu. Sebelum engkau beranjak remaja, Aku
telatr mengabarimu. Sebelum engkau menjadi dewasa" Aku
telah memilihmu. Untuk perkara besar A}u memilihmu.,,

Allah lalu mengutus Armiya kepada raja bani Isra,il untuk
meluruskan perilakunya dan menasihatiny4 serta

?28 HR Al Bukhari dalam kitab Kisah pra Nabi (3402),At-Tirmidzi dalam Tafsir
(3151), Haitsami dalam Mautarid Adh-Dhon'an eo92), At-Tibrizi daram
Misykah Al Mashabih (5712), Al Hindi dalam Kanz Al ,(Jmmal (34048), dan
Ath-Thabrani dalam Al Kabir (t2D09).D Al Baghawi dalam Ma'altm Ai-Tanztl' (3147 5).
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menyampaikan kepadanya berita dari Allah tentang hal-hal

yang ada di antara ia dan Allah. Ia berkata, "Bani Isra'il telah

rusak. Mereka berbuat maksiat, menghalalkan yang haram,

dan melupakan apa yang diperbuat Allatr kepada mereka,

serta bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari musuh

mereka, Sanharib dan pasukannya."

Altah lalu mewatryukan kepada Armiya untuk mendatangi

kaumnya (bani Isra'il) dan menieritakan kepada mereka apa

yang diperintatrkan kepadany4 mengingatkan mereka akan

nikmat Allah kepada merek4 dan membuka pikiran mereka

terhadap perkara-perkara mereka. Armiya berkata, "4ku

lemah jika Engkau tidak menguatkanku, tidak berdaya jika

Engkau tidak mengantarku, keliru jika Engkau tidak

meluruskanku, terabaikan jika Engkau tidak menolongku,

641 hina jika Engkau tidak menguatkanku." Allatr lalu

berfirrran, "Tidakkah kau tahu bahwa semua urusan itu

berasal dari kehendak-Ktr, batrwa selgnrh hati dan lidah ada

di tangan-Ku? Aku membolak-balikkannya sekehendak-Ku

hingga ia menaati-Ku. Sesungguhnya Akulah Allah yang

tiada sesuatu seperti-Ku. Langrt dan bumi beserta isinya

tegak dengan kalimat-Ku. Aku membuat laut berbicara

sehingga mematrami perkataan-Ku, memerintahkannya

sehingga ia mengerti perintah-Ku, dan membatasinya dengan

pantai sehingga tidak melampaui batas-Ku. Ia datang

membawa ombak seperti gunung. Hingga ketika ia sarnpai

pada batas-Ku, Aku meredamnya dalam keadaan taat kepada-

Ku di pantai, sehingga ia tidak melewati batas-Ku' Tidak ada

sesuafu yang menyenfuhmu selama engkau bersama-Ku'

Jika aku mengutusmu kepada makhluk yang besar untuk

menyampaikan risalatr-risalatr-Ku kepada mereka, dan agar
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engkau memperoleh pahala dari orang yang mengikutimu di
antara mereka tanpa mengurangi patrala mereka sedikit pun,
maka bila engkau lalai, bagimulatr dosa seperti dosa orang
yang melakukannya dalam kebutaannya, tanpa mengurangi
dosa mereka sedikit pun.

Pergilah kepada kaummu dan katakanlatr, 'Sesungguhnya
Allah mengingatkan kalian akan keshalihan bapak-bapak
kalian, dan meminta kalian trntuk kembali, watrak anak cucu'.
Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka mendapati
akibat taat kepada-Ku, dan bagaimana mereka mendapati
akibat bermaksiat kepada-Ku. Apakatr mereka tatru batrwa
ada seseorang sebelum mereka yangtaat kepada-Ku lalu ia
sengsara karena taat kepada-Ku, atau orang yang bermaksiat
kepada-Ku lalu ia batragia karena maksiatnya kepada-Ku?
Binatang melata saja kalau mengingat negerinya yang bagus,
akan merindukannya. Sesungguhnya umat itu telah men,nput
di ladang kebinasaan.

Para ulama dan rahib telah menjadikan hamba-hamba-Ku
sebagai tuhan unhrk mereka sembah selain-Ku, dan mereka
mengikuti hukum selain Kitab-Ku, hingga para ulama dan
rahib itu membuat mereka bodoh akan perintah-Ku, membuat
mereka lupa unhrk mengingat-Ku, dan memperdaya mereka
sehingga jauh dari-Ku. Sedangkan para penguasa dan
panglima mereka mengingkari nikmat-Ktq merasa arnan dari
makar-Ku, membuang Kitab-Ku, melupakan perjanjian_Ku,
dan mengubah hukum-Ku. Hamba-hamba-Ku tunduk kepada
mereka dengan ketaatan yang tidak pantas diberikan kecuali
kepada-Ku. Hamba-hamba-Ku itu menaati mereka dalam
maksiat kepada-Ku, dan mengikuti perkara baru yang mereka
ada-adakan dalam agama-Ku dengan lantang, tinggi hati,
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serta berbohong atas nama-Ku dan rasul-rasul-Ku. Matra Suci

keagunganmu, ketinggian kedudukan-Ku, dan kebesaran

urusan-Ku. Tidaklah manusia pantas ditaati dalam maksiat

kepada-Ku, dan tidaklah pantas aku menciptakan hamba-

hamba untuk Aku jadikan tuhan-tutran selain-Ku.

Sementara itu, para pembaca dan penghapal kitab suci

beribadah di masjid-masjid dan berhias diri dengan

meramaikannya untuk selain-Ku, guna mencari dunia dengan

agama. Mereka mendalami agdma bukan untuk ilmu, dan

belajar bukan gntgk diamalkan. Sedangkan anak para nabi,

menumpuk duniawi, takluk, mengubah agama' dan larut

dalam perkara-perkara yang tidak bergrrna. Mengkhayalkan

pertolongan dan kemuliaan seperti yang diperoleh bapak-

bapak mereka. Mereka tidak ingat bagaimana bapak-bapak

mereka sabar untuk-Ku, dan bagaimana kakek mereka letih

datam trrusan-Ku ketika orang-orang mengubah htrkum-Ku,

dan bagaimana mereka mengorbankan jiwa dan darah, lalu

mereka sabar dan jujur hingga perintah-Ku menjadi kuat dan

agama-Ku menjadi suci.

Oleh karena itu, Aku memanggil kaum itu agar mereka

menjawab. Aku beri mereka kemudahan dan Aku maafkan

mereka, agar mereka kembali. Aku perbanyak junlah mereka

dan Aku panjangkan umur mereka agar mereka menganrbil

pelajaran. Aku maafkan itu semua. Aku turunkan hujan dari

langrt untuk mereka. Aku tumbutrkan bumi untuk mereka.

Aku kenakan pada mereka kesehatan, dan Aku menangkan

mereka atas musutr. Namun mereka tidak bertambah selain

melampaui batas dan jauh dari-Ku- Sampai kapan ini?

Apakatr mereka mempermainkan-Ku? Atau bermaksud

menipu-Ku? Aku bersumpah dengan keperkasaan-Ku akan
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menimpakan fitxah kepada mereka, yang saat itu orang arif
menjadi linglung, orang cerdik pandai menjadi buntu

pikiranny4 dan orang bodoh menjadi brjak.

Kemudian Aku berikan kekuasaan kepada diktator yang keras

dan bengis untuk menaklt*kan merek4 Aku akan kenakan

padanya pakaian kewibawaan, dan Alnr cabut dari dadanya

rasa belas kasih dan iba. Ia memiliki bala tentara seperti

potongan-potongan awan, dan armada seperti debu. Seolatr-

olah kibaran benderanya seperti burung nasar, dan serangan

pasukan berkudanya seperti burung elang.

Allah lalu mewatryukan kepada Armiya' 'er{h akan

membinasakan bani Isra'il dengan Yafith, dan Yafits adalah

orang Babilonia. Mereka keturunan Yafits bin Nuh.'

Ketika Armiya mendengarkan wahyu Tuhannya, ia berteriak,

menarik, dan merobek bajunya. Ia menaburkan debu di

kepalanya dan berkata, "Terkutuklah hari aku dilatrirlan dan

hari aku mendapat Taurat. Sebunrk-buruk hari adalah hari

aku dilatrirkan. Aku tidak menyisakan unhrk nabi terakhir

kecuali sesuatu yang lebih bur* bagiku! Seandainya Allatl
menginginkan kebaikan bagiku, maka Dia tidak

menjadikanku nabi terakhir dari bani Isra'il. Dikarenakan

diriku mereka tertimpa derita dan kebinasaanl"

Ketika Allah mendengarkan ungkapan kepasrahan dan

tangrsan Khidhir, Allah memanggilnya, "Hai Armiya, apakah

yang kuwatryukan kepadamu itu berat bagimu?" Ia

menjawab, "Benar, wahai Tuhanku. Binasakanlah aku

sebelum aku melihat sesuatu yang tidak menyenangkanku

pada bani Isra'il!" Allah lalu berfirman, "Demi keperkasaan-

Ku, Aku tidak membinasakan Baitul Maqdis dan bani Isra'il

sanrpai engkau selesaikan urusanmu." Armiya prm gembira
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dan bahagia dengan perkataan Tuhannya itu. Ia lalu berkata,

"Tidak, demi Tuhan yang mengutus Musa dan nabi-nabi-Nya

dengan kebenaran, aku tidak meminta Tuhanlar unttrk

membinasakan bani Isra' il selama-lam anya."

Ia lalu mendatangi raia bani Isra'il dan mengabarkan apa

yang diwatryukan Allatr kepadanya, lalu raja itu gembira dan

berkata *Jika Tuhan kami mengadzab kami, maka itu karena

banyak dosa yang kami lalarkan pada diri karni. Jika Allatt

memaafkan kami, maka itu karena kekuasaan-Nya."

Tiga tatrun setelah menerima wahyu ini, mereka justru

semakin maksiat dan jahat, dan itg terjadi ketika telatr dekat

waktu kebinasaan mereka. Sedikit wahyu turun ketika

mereka tidak lagi mengingat akhirat, dan wahyu berhenti

turun ketika mereka lalai dengan duria dan urusannya' Raja

mereka prur berkata kepada mereka, "Hai bani Isra'il,

hentikan perbuatan kalian sebelum kalian merasakan siksa
"AllalL dan sebelum diutus kepada kalian suatu kaum yang

tidak punya kasih sayang kepada kalian. Sesunggtrhnya

Tuhan katian itu dekat tobat-Nya, terbentang tangan-Nya

unttrk kebaikan, dan Maha Penyayang bagi orang yang

kembali kepada-Nya." Naurun mereka menolak untuk

meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mereka lahrkan itu'

Allah menyisakan di hati Bukhtanashar bin Nebuzaradan bin

Sanharib bin Dariyas bin Namrud bin Fakhikh bin Namrud,

teman Ibratrim yang mendebatnya berkaitan dengan

Tuhannya, niat untuk pergi ke Baitul Maqdis, guna

melakukan apa yang kakeknya, Sanharib, ingin lalo*an' Ia

lalu berangkat bersama enam ratus ribu bendera menuju

Baitul Maqdis. Ketika ia telatr meninggalkan kota, raja bani

Isra,il menerima berita bafiwa Bukhtanashar dan pasukannya
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telatr bergerak menuju ke aralrnya. Raja pun mengutus orang

untuk memanggil Armiya, lalu Armiya datang, dan raja

berkata, *Hai Armiya, mana dakwaanmu batrwa Tuhanmu
mewahyukan kepadamu untuk tidak membinasakan penghuni

Baitul Maqdis sampai ada permintaan darimu?" Armiya
berkata kepada raja, "Sequngguhnya Tuhanku tidak
menyalahi janji, dan aku yakin kepada-Nya." Ketika waktu
kebinasaan mereka telah dekat dan kerajaan mereka hampir
tuntuh, dan Allah berketetapan wrtuk membinasakan mereka,

Allah mengirim malaikat dari sisnya dan berfirman, "Pergilah
kepada Armiya, dan mintalatr saran darinya." Atlatl
memerintahkan malaikat untuk melakukan sesuai dengan apa

dimintakan persetujuanny a pada Armiya.

Malaikat itu lalu datang kepada Armiya dalam rupa seorang

laki-laki dari bani Isra'il. Armiya pun bertanya kepadanya,

"Siapa kamu?" Ia menjawab, "Aku seorang laki-laki dari bani

Isra'il yang berniat meminta saran kepadamu tentang

sebagian masalatrku." Armiya lalu mengizinkannya untuk
berbicar4 lalu malaikat itu berkata kepadanya, *Ya nabi
Allah, aku datang untuk meminta saran kepadamu tentang

kerabatku. Aku menjalin kekerabatan dengan mereka sesuai

yang diperintatrkan Allah kepadaku. Aku tidak berbuat

kepada mereka selain yang baik. Tetapi penghormatanku

kepada mereka membuat mereka semakin benci kepadaku.

Oleh karena itu, berilah aku saran tentang urusan merek4 ya

nabi." Armiya lalu berkata kepadanya, "Perbaikilatr
hubungan antara kamu dengan Allah, sambunglatr apa yang

Allah kepadamu untuk menyambungrya, dan

sampaikan kabar kebaikan, lalu jangan hiraukan."



SurchAl Isrca'

Malaikat itu tinggal beberapa hari, lalu ia menghadap Armiya
dalam wujud seorang laki-laki yang dahulu mendatanginya.

Ia duduk di depannya, lalu Arrriya berkata kepadanya,

"Siapa kamu?" Ia menjawab, "Aku laki-laki yang datang

kepadamu untuk meminta saran tentang kerabatku." Ia lalu
berkata kepadanya" "Tidakkah mereka menunjukkan
akhlaknya yang baik, dan tidakkah kamu melihat apa yang

kausenangi?" la menjawab, *Ya nabi, demi Tuhan yang

mengutusmu dengan kebenaran, al<u tidak menemukan
penghormatan yang diberikan seseorang terhadap seseorang

yang diraturratinya kecuali aku akan me,mberikannya kepada

mereka bahwa lebih mulia dari apa yang mereka betrikan."

Nabi lalu bertrata "Kembalilah kepada kerabaturu dan

berbuat baiklah kepada mereka Aku memohon kepada Allah
yang memperbaiki keadaan hamba-hamba-Nya yang shalih
agar memperbaiki hubungan kaliaq menyatukan kalian
dalarn ridha-Nya, dan menjauhkan kalian dari murka-Nya."

" Malaikat ihr lalu berdiri dari hadapannya],Ro dan tidak
muncul dalam beberapa hari, sedangkan Bukhtanashar dan

a telah tiba di seputar Baitul Maqdis, lebih banyak

dari bilangan belalang.

Dalam kondisi tersebut, bani lsra'il amat sangat kalut
terhadap mereka, dan hal itu terasa berat bagi raja bani Isra'il.
Ia pun memanggil Armiya dan berkata, *Hai nabi Allah,
mana janji Allah kepadamu?" Armiyo menjawab, *Aku yakin
dengan Tulunku." Kemudian malaikat itu menemui Armiya
saat ia duduk di tembok Baitul Maqdis sambil tertawa dan

gembira dengan pertolongan Tutrannya yang dijanjikan-Nya
Ia duduk di depannya" lalu Armiya bertanya kepadanya

'o Dalam mmuskrip redaksi ini diulang
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"Siapa kamu?" Ia menjawab, "Aku orang yang datang

kepadamu mengenai urusan kerabatku, sebanyak dua kali." Ia

lalu bertanya, "Tidakkah sudah waktunya mereka menyadari

perbuatan mereka?" Malaikat itu menjawab, *Wahai nabi,

segala sesuatu yang kualami dari mereka sebelum hari ini

luterima dengan sabar, dan aku tahu batrwa [pada

akhirnya]?3l mereka akan membuatlctr maratr. Ketika aku

mendatangi mereka pada hari ini, aku melihat mereka sedang

melakukan pekerjaan yang tidak diridhai Allah dan tidak

distrkai Allah.' Nabi lalu bertanya, "Perbuatan apa yang

kamu lihat?" Mdaikat itu menjawab, "Wahai nabi, aku

melihat mereka melakukan perbuatan besar yang dimurkai

Allah. Seandainya mereka melakukan perbuatan yang mereka

lalarkan tersebut sebelum hari ini, maka aku tidak maratr

besar kepada mereka, sabar, dan mengharapkan kebaikan

mereka. Tetapi, hari ini aku marah karena Allah dan

karenamu. Aku datang untuk menyampaikan berita mereka

kepadamu. Aku memintamu dengan Tuhan yang

mengutusmu dengan kebenaran, berdoalatr kepada Trfianmu

untuk membinasakan mereka."

Armiya kemudian berkata, "Walni Penguasa langit dan bumi,

jika mereka dalam kebenaran, maka hidupkanlah mereka.

Jika mereka berada dalam mtrka-Mu dan perbuatan yang

tidak Engkau ridhai, maka binasakanlah mereka." Ketika

kalimat ini keluar dari mulut Armiya" Allah mengirimkan

petir dari langit pada Baitul Maqdis, lalu membakar tempat

korban dan menenggelamkan tujuh pilarnya. Ketika Armiya

melihat hal itu, ia berteriak dan merobek bajunya. Ia

Rr Kalimat ini tidalc jelas dalam manuskripnya dan kami tidak bisa membacamya

kecuali demikian.
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menaburkan debu di atas kepalanya dan berkata, "Wahai
Penguasa langit, wahai yang paling penyayang di antara para
penyayang! Mana janji yang Engkau berikan kepadaku?"
Armiya lalu dipanggil, "Mereka tidak tertimpa adzrib

melainkan dengan saran yang kauberikan kepada utusan
karni." Nabi pun menjadi yakin bahwa ittr merupakan akibat
dari saran yang diberikannya sebanyak tiga kali, dan laki-laki
tersebut adalah utusan Tuhannya.

Setelatr itu, masuklatr Bukhtanashar dan pasukannya ke
Baitut Maqdis, menaklukkan Syam, membantai bani Isra'il
hingga musnah, dan menrrtutrkan Baitul Maqdis.

Setelah itu ia memerintatrkan pasukannya agar masing-
masing mengisi tamengnya dengan tanah dan melempamya
ke dalarn Baitul Maqdis. Mereka pun melemparkan tanah ke
Baitul Maqdis hingga penuh. Kemudian Bukhtanashar pulang
ke Babilonia dengan membawa serta para tawanan bani
Isra'il. Ia menyunrh pasukannya untuk mengumpulkan setiap
orang yang ada di Baitul Maqdis, maka terlcumpullah di
depannya anak kecil dan orang dewasa dari bani Isra'il. Ia
lalu memilih dari mereka tujuh puluh ribu anak. Ketika harta

rampasan pasukannya telah dibawa keluar dan ia ingin
membagikannya kepada merek4 para raja yang ikut
bersamanya berkata, "Ruj", ambillah semua harta itu, narnun

bagikan di antara kami budak-budak yang engkau pilih dari
bani Isra'il itu.' Ia pun melakukannya, dan masing-masing
dari mereka memperoleh empat anak. Di antara anak-anak itu
adalah Danial, Hananiya, y'.z;ariq dan Misya'il, tujuh ribu
kehrman Daud, sebelas ribu keturunan Yusuf bin Ya'qub
dan saudaranya Bunyamin, delapan ribu ketururan Asyar bin
Ya'qub, empat belas ribu keturunan Tabalonbin Ya'qub dan
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Navali bin Ya'qub, empat belas ribu keturunan Yehudza bin
Ya'qub, empat ribu keturunan Rubel dan Lawi bin Ya'qub,
serta orang-orang bani Isra'il lainnya. Bukhtanashar membagi

mereka menjadi tiga kelompok. Sepertiga disuruhnya

menetap di Syam, sepertiganya dijadikan tawanan, dan

sepertiganya dibunuh. Ia juga membawa bejana-bejana Baitul
Maqdis ke Babiloni4 serta membawa tujuh puluh ribu anak-

anak itu ke Babilonia.

Inilah peristiwa pertama yang ditimpakan Allah kepada bani

Isra'il karena mereka mengada-adakan perkara agama dan

ztralim.

Ketika Bukhtanashar meninggalkan mereka untuk pulang ke

Babilonia dengan membawa tawanan bani Isra'il, Armiya
datang menunggang keledainya dengan membawa anggur.

Kemudian ia menuturkan kisahnya ketika Allatl
mewafatkannya seratus tatlrn kemudian. Kemudian Allatl
mengutusny4 kemudian mengabarinya tentang mimpi
Bukhtanashar, perkara Danial, kematian Bukhtanahar,

kembalinya orang-orang bani Isra'il yang masih tersisa di
tangan para pengikut Bukhtanashar ke Syarn setelah

kematiannya, pembangunan kembali Baitul Maqdis, perkara

Uzair, dan bagaimana Allah mengembalikan Taurat

kepadanya.732

22150. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Kemudian setelatr itu orang-orang bani Isra'il melakukan

R2 Atlr-Thabari dalam Toikh Ath-Thabni (1t322, 323) dan Ibnu Katsir
menyebutkan versi panjangrya dalam Al Bidayah wa An-Nihayah (28,4-39).
Setiap orang yang mempunyai akal tidak akan ragu bahwa atst ini mengandung
berbagai keanehan yang menjelaskan bahwa ia merupakan bagian dari
penyimpangan bani Isra' il.
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berbagai kejahatan, yaitu sesudah kematian lh:rir, dan Allatr
kembali mengingatkan mereka serta mengutus para rasul di
tengatr mereka. Namun sebagian mereka dustakan dan
sebagiannya mereka bunuh. Hingga nabi terakhir yang diutus
Allah di tengah mereka adalah Zakariya yahya bin Zakariya
dan Isa bin Maryam. Mereka berasal dari keturunan Daud.733

22151. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq
menceritakan kepadaku dari Umar bin Abdullah bin Urwah,
dari AMullah bin Zubur, ia bercerita tentang terbunuhnya
Yahya bin Takariya: Yatrya bn Za}crriya terbunuh lantaran
seorang wanita nakal dari bani Isra'il. Di tengah mereka ada

seorang raja, dan Yatrya bin Takariya hidup di bawatr
pemerintahan raja tersebut. Anak perempuan raja itu lalu
berhasrat kepada ayatrnya. Ia berkat4 "seandainya aku kawin
dengan ayahku, maka kekuasaannya akan terpusat padaku.,,
Ia pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, kawinilatr aku.,
Namun ayahnya berkata kepadany4 "Anakku, Yahya bin
Takariya tidak menghalalkan ini bagi kita.,' Sang anak
berkata, "Apa unrsanku dengan Yahya bin Zakariya? Ia
menyusahkanku dan menghalangiku kawin dengan ayahku
agar bisa merebut kekuasaan dan dunianya, bukan wanita
lain!" Ia pun menyuruh orang-orang untuk membunuh Yahya
bin Zakariya. la berkata, "Temuilah raja, dan ajaklah ia
berrrain. Jika kalian selesai, maka ia akan memberi kalian
hak memutuskan. Lalu katakanlalU 'Darah Yatrya bin
Zakaiya'. Janganlatr kalian menerima selain itu." Nama raja
itu adalah Rawad, dan nama putinya adalah Al Baghi. Raja
di kalangan mereka itu apabila berbicara lalu berdusta, atau

ts3 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit (3t478).
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apabila ia berjanji lalu ia mengingkari, maka ia dipecat dan

diganti dengan orang lain.

Ketika mereka mengajaknya bermain dan ia sangat kagum

dengan mereka, ia berkata, "Mintalah, akan kuberi." Mereka

berkata, "Kami meminta darah Yahya bin Zakariya!" Raja

berkata, "Celaka kalian! Mintalatr yang lain!" Mereka

berkata, "Kami tidak memintamu selain yang ini!" Raja

khawatir jika ia mengingkari mereka maka mereka

mempunyai alasan untuk memecatnya. Raja pun mengirim

orang kepada Yahya bin Zakariya yang saat itu sedang duduk

di mihrabnya untuk sembatryang, lalu mereka memenggal

kepalanya dan menaruhnya di sebuah baskom. Seorang laki-

taki membawanya dengan kedua tangannya, sedangkan

darahnya dibawa dalam baskom. Kemudian ia membawa

kepalanya ke hadapan raja, dan kepala Yatrya bn Zakaiya
itu berkata di kedua tangan orang yang membawanya,{Tidalk

halal bagimu!. Laki-laki bani Isra'il itu lalu berkata, "Wahai

raja, berikan kepadaku darah ini!" Raja bertany4 "Apa yang

akan kau lakukan dengannya?" Ia menjawab, *Unttrk

menyrcikan bumi, karena ia telah menyempitkan bumi ini
bagi kami." Raja berkata, "Berikan darah itu kepadanya."

Lalu ia mengambilnya dan menaruh daratr itu di dalam

sebuatr tempayan, kemudian membawanya ke sebuatr rumah,

Al madzbatr (tempat pembunuhan), dan meletakkan

tempayan itu di dalamnya, serta menutupnya. Daratr di dalam

tempayan itu ternyata meluap hingga keluar dari bawatr pintu

rumahnya. Ketika laki-laki tersebut melihat hal itu, ia
mengeluarkannya dan meletakkannya di tanah gersang,

namun daratr itu terus meluap, dan terjadilatr perkara-perkara

besar di tengah mereka. Di antara mereka ada yang



SurahAl Israa'

mengatakan batrwa darah itu tetap ada di tempatny4 tidak
dipindatr.T3a

22152. Ibnu Humaid menceritakan kepada l€rni, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq berkata:
Ketika Allah mengangkat Isa dari hadapan mereka, dan
mereka membunuh Yatrya bin Zakariya (sebagian orang
berkata: dan mereka membunuh Takariya), Allah mengirim
kepada mereka salah seorang Raja Babilonia bemama
Khardus. Ia berangkat ke Baitul Maqdis bersarna tentara
Babilonia hingga tiba di Syam. Ketika ia mengalahkan

merek4 pasukannya berada di bawah panglima perang

bernarna Nebuzaradzan sang pembwnrh. Ia berkata

kepadanya, "Alol telatr bersurnpah kepada Tuhankq jika
kami mengalahkan penduduk Baitul Maqdis, maka aktr akan
membantai mereka hingga darah mereka mengalir di tengah
pasukanku, kecuali aku tidak mendapati seorang pun untuk

.lubunuh."

Raja lalu menyunrhnya untuk membantai mereka, hingga

perkara darah yang meluap itu sampai kepada NebuzaradzarU

kemudian ia masuk Baitul Maqdis dan berbicara di ruangan

tempat mereka menyembelih korban mereka. Ia mendapati

darah yang bergolak, maa ia bertanya kepada mereka, "Ya
bani Isra'il, kenapa daratr ini bergolak. Beritahu aku" dan
jangan tutupi masalahnya sedikit prm!" Mereka menjawab,
*Ini adalah darah kurban yang kami persembahkan, tetapi
tidak diterima! Kami telah mempersembatrkan kurban selama

delapan ratus tatnrn, dan kurban kami diterima kecuali kurban
ini!" Nebuzaradzan lalu berkate "Kalian tidak jujrn

B Kami tidak menemukannya dalam kitab-kitab rujukan yang kami pmyq kecuali
dalam Toilh AtbThaboi (2116).
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kepadaku." Mereka lalu berkata kepadanya, "Seandainya

seperti zilmar. terdahulu kami, maka kurban kami pasti

diterima. Tetapi, kekuasaan, kenabian, dan watryu telah

terhenti pada kami, maka kurban kami tidak diterima!"

Nebuzaradzan kemudian menyuruh menyembelih 77 0 jiwa di

atas daratr itu, namun darah itu tidak kunjung diam, maka ia

menyuruh menyembelih 700 anak-anak mereka di atas darah

itu, namwr daratr itu tidak kunjrmg diam. Ia lalu menyurutr

menyembelih tujuh ribu orang dewasa dan istri-istri mereka

di atas daratr itu, namun darah itu tidak juga dingin.

Nebuzaradzan pun berkata kepada mereka, "Celakalatr

kalian, watrai bani Isra'il! Celakalatr kalian! Jujurlah

kepadaku dan sabarlatr terhadap perintatr Tuhanmu, karena

telatr lama kalian berkuasa di muka bumi, dan kalian

melakukan apa yang kalian inginkan. Jujurlah sebelum aku

membantai kalian semua, baik laki-laki maupun perempuan."

Mereka pun memberitahunya dengan jujur, "Ini adalah darah

seorang nabi di antara kami yang melarang kami melakukan

banyak hal karena murka Allah. Seandainya kami menaati

larangannya, maka itu lebih baik bagi kami. Ia mengabarkan

kepada kami tentang perkara kalian, namun kami tidak

memercayainya dan membunuhnya, dan inilah darahnya!"

Nebuzaradzan lalu berkata kepada mereka, "Siapa

namanya?" Mereka menjawab, "Yahya bin Zakariya." la

berkata, "Kalian jujur kepadaku! Dengan bencana semacam

inilah Tuhan kalian menghtrkum kalian."

Nebuzaradzan tersungkur sujud saat melihat batrwa mereka

jujur kepadffiyo, dan ia berkata kepada orang-orang di

sekitarnya, "Tutuplah pintu-pintu kota!" Mereka lalu

mengeluarkan pasukan Khardus yang ada di dalamnya, dan
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meninggalkan bani Isra'il di dalamnya. Kemudian ia berkata,

"Hai Yatrya bin Zakariya! Tuhanku dan Tuhanmu tahu

kejadian yang menimpa kaummu lantaran dirimu dan

pembantaian pada mereka lantaran dirimu. Oleh karena itu,

tenanglatr dengan izin Allah sebelum aku tidak menyisakan

seorang pun dari kaummu!" Darah Yahya bin Zakariya pun

menjadi tenang -{engan izin Allatr-.

Nebtrzaradzan menghentikan pembantaian terhadap mereka

dan berkata" ee4ku beriman kepada Tuhan yang diimani bani

Isra'il, membenarkannya, dan meyakini bahwa tiada tuhan

selain-Nya. Seandainya ada tuhan lain bersama-Nya, maka

Dia tidak bisa memperbaiki. Seandainya Dia memiliki
sekutu, maka langit dan buni tidak kokoh. Seandainya Dia

mempunyai anak, maka Dia tidak bisa memperbaiki. Maha

Suci, Matra Besar, dan Maha Agrrng Tuhan Raja Diraja yang

menguzrsai tujuh langit dengan pengetahuan, kearifan,

keperkasaan, dan kemuliaan, serta yang membentangkan

bumi dan menjadikan gunung-grmrmg yang kokoh di dalart

agar bumi itu tidak lenyap. Seperti itulah sepatutrya kerajaan

Tuhanku." Allah lalu mewahyukan kepada salah seorang nabi

yang tersisa bahwa Nebuzaradzan adalah habur dan jujur.

Kata babur dalam batrasa Ibrani artinya orurng yang benar

imannya Nebuzaradzan berkata kepada bani Isra'il, "Hai
bani Isra'il, sesungguhnya musuh Allalt Khardus,

menyuruhku membantai kalian hingga darah kalian mengalir

di tengatr pasukannya" dan aku tidak bisa menentang

perintatrnya." Mereka lalu berkata kepadanya

"Laksanakanlatr perintahnya." la lalu menytrruh mereka

menggali parit dan mengumpulkan harta benda berupa unta,

bighal, keledai, sapi, dan kambing, lalu ia menyembelihnya
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hingga daralrnya mengalir ke markas pasukan Khardus. Lalu
ia menyuruh melemparkan orang-orang yang telatr terbunuh
sebelumnya di atas hewan-hewan yang disembelih itu,
sehingga Khardus mengira batrwa yang ada di dalam parit itu
adalah orang-orang bani Isra'il.

Ketika darah telatr sampai ke markas pastrkan Khardus, ia
mengirim pesan kepada Nebuzaradzan urtuk menghentikan
pembantaian terhadap bani Isra'il, karena darah mereka telah
sampai kepadanya dan ia telah membalas perbuatan mereka.

Kemudian ia pulang meninggalkan mereka ke negeri

Babilonia, sedangkan bani Isra'il telah musnah atau nyaris
musnah. Itulah peristiwa terakir yang ditimpakan Allatr
kepada bani Isra'il.

Isra'il dalam kitub rtu, 'Sesungguhnya kamu akan membuat

kcrusalran di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan

menyombongkan diri dengan kcsombongan yang besar'.

Malra apabila datang saot huhtman bagt (kejahatan)
pertama dari kcdua (kejahatan) rtu, Kami dotangkan

lrepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kehtatan
yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung,

dan ilulah kctetapan yang pasti terlaksana. Kemudian Kami
berilran lrepadamu giliran untuk mengalahkan mereka
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kembali dan Kami membantumu dengan harta kcksyaan dan
anak-anak dan Kami jadiknn komu kelompok yang lebih
besar. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik
bagi dirimu sendiri dan jikn kamu berbuat jahat maka
lcejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat
hukuman bagi (l(ejahatan) yang kcdua, (Kami datangkon

orang-orang lain) untukmenyuramkan muka-muka kamu dan
merelra masuk l@ dalam masjid, sebagaimana musuh-

musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk
membinasakan sehabis-ltabisnya oW saja yang mereka

htasai. Mudah-mudahan Tulunmu akan melimpahkan

rahmat(Nya) kcpadamu; dan sekiranya kamu kcmbali kcpada
(kedurhakaan), nisccya Kani kembali (mengadzabmu) dan

Kami jadikan Neraka Jahanam penjma bagi orang-orang
yang tidak beriman."

l-ata"h,rl-i "semoga atau agau,' yang berasal dari Allah itu

- artinya pasti terjadi. Peristiwa pertama adalah Bukhtanashar

dan pasukannya. Kernudian Allah mengembalikan kepada

kalian kekuasaan atas mereka. Peristiwa terakhir adalatt

Khardus dan pasukannya, dan ini yang terbesar di antara dua
peristiwa tersebut

Allah berfirman, W W ti 'ti;A3 "Dan untuk
membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka

kaasai. " Kemudian Allah mengembalikan kekuasaan kepada

mereka, memperbanyak jumlah mereka, dan menyebar

mereka ke berbagai negeri. Lalu mereka mengubah agama

dan mengadakan perkara-perkara bartr yang bukan bagran

dari agaura. Mereka mengganti Kitab mereka dengan yang
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lain, berbuat maksiat, menghalalkan yang haram, dan

mengabaikan batasan-batasan.'?73 
5

22153. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Abu Itab,

seorang laki-laki dari Taghlib yang beragama Nasrani

kemudian masuk Islam, membaca Al Qur'an, serta

mendalami agama.

Dalarn sebuah keterangan disebutkan batrwa ia beragama

Nasrani selama empat pulutt tahun, kemudian ia diberi umur

panjang sebagai seorang muslim selama empat puluh tahun.

Ia berkata: Nabi teraktrir dari bani Isra'il adalah nabi yang

diutus Allah kepada merek4 lalu ia berkata kepada mereka:

Hai bani Isra'il, Allah berfirman kepada kalian, *Aku telatt

mengambil suara kalian, dan murka kepada kalian karena

banyaknya perkara baru yang kalian buat." Mereka lalu

bermaksud membunuhnya. Allah kemudian berfirman

kepadanya, "Datangi mereka dan buatlah penrmpamaan

tentang Aku dan mereka. Katakan kepada mereka" 'Allatl
berfirman kepada kalian, 'Nilailah Alu dan pohon anggur-

Ku! Tidakkah Aku memilihkan negeri-negeri baginya,

membaguskan nrmaturya, mengitarinya dengan pagar, serta

melimpatrinya dengan khamer, dtri, pohon P48tr, dan'ausai.

Alu juga melingkupinya dengan pakaian-Ku dan

melindunginya dari alam. Aku telatr mengutamakannya tetapi

ia membalasku dengan duri yang menusuk dan setiap

tanaman yang tidak bisa dimakan? Bukan unttrk ini aku

memilihkan negeri, membaguskan benihnyao mengitarinya

dengan pagar, melimpatrinya dengan khamer, melingkupinya

dengan pakaian-Ku, dan melindunginya dari alam! Aku telah

R5 Al Baghawi dmJan Ma' alim At-ToEil (314784E l)'
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mengutamakan kalian dan menyempurnakan nikmat-Ku
kepada kalian, tetapi kalian membalasku dengan maksiat dan

pembangkangan yang Aku benci! Kenapa, sedangkan keledai
saja mengetatrui yang menuntunnya! Kenap4 sedangkan sapi

saja tahu tuannya! Aku bersumpatr dengan keperkasaan-Ku

dan lengan-Ku Yang Maha Kuat, Aku pasti mengambil
pakaianku, merobohkan pagtr, dan meletakkan kalian di kaki
penduduk dunia". Mereka lalu mengejar nabi mereka serta

membunuhnyq dan Allah pun menimpakan kehinaan kepada

mereka serta mencabut kelnrasaan dari merek4 sehingga

mereka tidak berada dalam suatu unat melainkan dalam

keadaan hina dan kecil, sebagai balasan yang hanrs mereka

bayar. Kekuasaan ada di tangan umat selain merek4 sehingga

mereka tetap dalam keadaan seperti itu selama mereka

berbuat dsmikian.'736

Abu Ja'far berkata: Sampai di sini kumpulan hadits-hadits bani
Isra'il. 

-

22154. Yunus menceritakan kepadahl ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T*tid
berkomentar, tentaqg firman AllalL W- -r;+<rt'$;t| t:sf'

W|WS -r31 3i ilg, t''e- 3?3rii;,3$j'p$3
Y4$ "Dan apabila datang saat hukuman bagi (kcjahatan)

yang lredua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk
menwramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam

masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada
lrali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa

saja yang rnereka htasai, " ia berkata, "Peristiwa yang kedua
jauh lebih tagis daripada yang pertama. Peristiwa yang

pertama hanyalah kekalahan, sedangkan yang kedua

a6 Kami tidah menemukannya dalam kitab-kitab rujukan yang kami punya.
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penghancurkan. Bukhtanashar membakar Taurat hingga tidak
tersisa safu hunrf pun, serta meruntuhkan masjid."737

22155. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari A'masy, dari

Minlral, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Isa

putra Maryarn mengutus Yatrya bin Zakariya bersama dua

br-las hmtariyytn untuk mengajar manusia. Di antara yang

dilarang dari mereka adalah mengawini anak perempuan

saudara.

Ibnu Abbas berkata: Raja mereka memiliki anak perempuan

saudara yang menarik hatinyq dan ia ingin menikatrinya.

Kebuttrhan perempuan itu dipenuhi raja setiap hari. Ketika
hal itu sampai ke telinga ibunya, ia berkata kepadanya,

"Kalau kau menemui raja dan ia bertanya kepadamu tentang

kebutuhanmu, maka katakanlah, 'Kebutuhanku adalatr

engkau menyembelih Yatrya bin Zakariya untukku." Ketika
ia menemui rajq dan raja menanyakan kebutuhannya, ia
berkata, "Kebutuhanku adalah engkau menyembelih Yatrya

bin Zakariya." Raja berkata, "Mintalatr yang lain." Ia berkata"

"4ku tidak memintamu selain ini!" Ketika perempuan itu
mendesak, raja memanggil Yahya dan minta diberi baskom,

lalu raja menyembelihnya. Ada setetes darahnya turnpatr di
atas tanatr, dan daratr itu terus bergolak dan meluap hingga

Allah mengirim Bukhtanashar unhrk menghancurkan mereka.

Lalu datanglah seorang wanita tua dari bani Isra'il kepada

Bukhtanashar, dan menunjukkan kepadanya darah tersebut.'

Ibnu Abbas berkata, *Allah membersitkan pikiran dalam

hatinya untuk membunuh sebagian bani Isra'il di atas daratr

R7 Ibnu Athiyyah dalam Al Muhano Al Wajiz (3/415) dengan lafazh serupa dan
dengan lafazhnya sendiri, serta As-Suyuthi dalarrn Ad-Dwr Al Mantsur (5D44).
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itu hingga ia tenang. Ia pun membantai tujuh puluh ribu bani

Isra'il sehingga darah tersebut menjadi diam."738

Adapun firman-Ny4 'rjJ $ i;g' (.i:- '*5 lj3lj
"Ddn rnereka masuk kc dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu

memasukinya pada kali pertama. " Maksudnya adalah, agar musuh

kalian yang dikirim Allah kepada kalian itu masuk Masjid Baitul

Maqdis dengan paksa dan menang, sebagaimana mereka

memasukinya pertama kali ketika kalian dibinasakan pertama kali di

bumi.

Firman Atlah: G'tit;(liAj "Dan untuk membinasakan

setnbis-habisnya apa saja yang mereko husai." Maksudnya adalah,

agar mereka menghancurkan negeri yang mereka kalahkan dengan

sehancur-hancurnya.

L*rtazh '$i 's:; artinya adalatr, aku meruntuhkan dan

menghancurkan negeri itu.

Pola rj6 - rfi -; memiliki arti yang sama dengan po)a - #
t:fi - ;-. O"r ya terambil kata dalam firman Allah, {yiapbt $7t
$$" Oin i onganlah Engknu tambahkan bagi orang-orang y(mg zhalim

itu selain kcbinasaan " (Qs. Nutrh fTll: 2S) Arti kata gV adalatr

kebinasan.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

22156. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas

berkomentar, tentang firman Allah, Wti;CW) "Dan

ut lbnu Athiyyah dEdlam Al Muhoro Al Wajb (31435, dan Abu Hayyan dalam Al
Bab Al lufirtilhOlts).
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untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka

htasai," ia berkata, "Maksudnya adalah kehancuran."T39

22157. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, W('li$iti;A,
ra Zu- ttl4J; "Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja

yang mereka htasai," ia berkata, "Menghancurkan apa yang

mereka kuasai dengan sehancur-hancurny u.tt1 
40

@ao

@ W 3*<\'iG c. Kri :; f ,t it K-5. i, -K: *
" lvludah.rrudalun Tuhmvrw al<fr rJ melimp aliliuln

ralvnat(Nya)l<cpadarmr;ilansekbarryal<rlntul<enlbali
lnpodo (ledurh,alcaan), niscaya Koni kertah -

(rnensadzabru) dm Kanri iadil<nn Neraka J ahmam
penj ar a bogi orung- otang y dtrg dnak bqimnn.o

(Qs. Al Israa' [17]: 8)

rarcwir fiIman Arah:fAff"i:; fi lt"'Kg-i-KI5 &
t;'4#. (Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahhan

rahmat(Nya) kepadomu; dan sekiranya hamu hembali hepada

[kedurhakaanJ, niscaya Kami hembali [mengadzabmuJ dan Kami
jadikan Neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak

beriman)

Re As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur Gn4q. Ia menisbatkanya kepada
pengarang, dari Ibnu Abbas.

'* HR- Al Bukhari dalam Tafsir Al Qur'an, bab: Surah Al Israa', Abdurrazzaq
dalam tafsirnya QDgl), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalatru. Ma'oni Al Qt'an
Qtr2s).
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Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Mudah-

mudahan Tuhan kalian, wahai bani Isra'il, meratrmati kalian sesudah

membalas kalian melalui kaum yang dikirim Allatr kepada kalian

untuk menyuramkan wajah-wajatr kalian, dan untuk memasuki masjid

sebagaimana mereka memasukinya pertama kali. Mudah-mudahan

Allah merahmati kalian dengan menyelamatkan kalian dari tangan

mereka, mengentaskan kalian dari kehinaan yang ditimpakan-Nya

kepada kaian, dan mengangkat kalian dari kehinaan yang kalian

terima, lalu Allah memberi kalian kejayaan sesudah itu."

Latazh 4ii "Mudah-mudahan," jika disandarkan pada Allah,

maka ia berarti pasti. Allah memang berbuat demikian kepada mereka.

Allatt memperbanyak jumlatr mereka sesudah itu, mengangkat derajat

merek4 dan menjadikan raja-raja dan nabi-nabi dari mereka. Oleh

karena itu, Allah berfirman kepada mereka, "Jika kalian kembali,

watrai orang-orang bani Isra'il, trntuk berbgat maksiat, melanggar

perintatr-Kr1 dan membunuh para rasul-Kg, maka Kami akan kembali

kepade kalian unfuk membinasakan dan menawano menimpakan

kehinaan dan kerendahan pada kalian." Lalu mereka kembali,

sehingga Allah kembali menimpakan hukurnan dan murka-Nya

kepada mereka.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli tal$ril,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

22158. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiyyah menceritakan kepada kami dari Amr bin Tsabit,

dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, # ii i-6'K4-;1-fu 7{L "Mudah-mudahan

Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu; dan

sekiranya lamu kcmbali kcpada (kedurhakaan), niscaya

Kami tcembali (mengadzabmu)," ia berkat4 "Mereka

kembali, dan Allatr pun kembali. Kemudian mereka kembali,

t_
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dan Allah pun kembali. Kemudian mereka kembali, dan

Allah pun kembali."

Ia berkata, *Allah memberi kekuasaan kepada tiga Raja

Persia untuk menindas mereka, yaitu Sandabadzan,

Syatrrubadzan, dan selainny u;t1 
4r

22159. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrrya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sesudah

ayat tentang hukuman yqrg pertama dan yang kedua, Allah
berfirman. $L fi it'K4. t :ll: * "Mudah-mudahan

Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kcpadamu; dan

sekiranya kamu lcembali kepada (kedurhakaan), niscaya
Kami kcmbali (mengadzabmu)." Ia berkata, "Kemudian
mereka kembali, lalu Allah menguasakan orang-orang

mtrkmin untuk menghancurkan mereka."742

22160. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaz;id
menceritakan kepada kami, Sa'id me_nceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, 1ki-S.k:63"Mudah-

mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya)

lccpadamu. " Ia berkata, "Lalu Allah kembali dengan ratrmat-

Nya." & ii i{" "Dan sekiranya kamu kcmbali kcpada

(lredurhakaon), niscaya Kami kembali (mengadzabmu)." Ia
berkata, "Kaum itu kembali melakukan perbuatan-perbuatan

yang lebih jatrat daripada yang pernah mereka lakukan,

sehingga Allah mengirim balasan dan adzab sedemikian rupa
seperti yang dikehendaki-Nya. Peristiwa akhirnya adalatr,

'n' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/12) dn Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhorar

-.^ Al Wajiz (3/440). Tetapi ia berkata, *Allah menguasakan atas mereka tiga raja."
"' Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn Q23I).
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Allah mengirim bangsa Arab ini kepada mereka, sehingga

mereka merasakan adzab hingga Hari Kiamat.Pala ayat lain

Auah berrirman, 1:5$i o;-i;#"J1i e5 o"U i5'Dan
(ingatlah), t@tit(a Tuhanmu memberitahukan, balrua

sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-

orang Yahudi) sampai Hari kiamar'. (Qs' Al A'raaf Ul: 167)

Allah mengirim kepada mereka bangsa Arab ini'"7a3

22161. Muhammad bin Abdul A'la rnenceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 'K;it'krr*
6i fi'$ "Mudah-mudahan Tuhanmu alcan melimpah*an

rahmat(Nya) kepadomu; dan sekiranya kamu kcmbali kcpoda

(trcdurhalaan), nisccya Kami trembali (mengadzabmu)"' ia

berkata, ,.Lalu mereka kembali, dan Allatr mengutus kepada

mereka Muhammad SAW, sehingga mereka membayar

jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan

'- hrnduk."7'|4

22162. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kafiri, ia.. berkata: Ibnu Zatd

berkomentar, tentang firman Allah, =Ka|- it'35 7iio " Mudah-

mudahanTuhanmualranmelimpahlranrahmat(Nya)
kepadamu," ia berkata, "sesudah itu Altah berfirman' i9
€iii ,Dan sekiranya pamu pcmbali... '. Maksudnya adalah,

kepada perbrratan membrrnuh para nabi seperti ini, #

'n' Abu Hay5ran dalam Al Batv Al Muhith QllT) dn Ibnu Katsir dalam tafsimya

(8/440).,* iilrr;roq dalam tafsirnyaQzgl),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn39),
Ibnu Al laua daam zad Al Masir (5112), dan Al Baghawi dalam Ma'alim at-

Toail(314t4).
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'Niscaya Kami kembali', kepada kalian dengan adz,ab seperti
ini.:1745

AhIi takwil berbeda pendapat mengenai penakwilan firman-
Nya, q#- '"#'ft W "Dan ltumi jadikan Neraka Jahanam

penjara bagi orong-orang yang tidak beriman "

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah, Kami jadikan

Jahanam ittr sebagai penjara tempat orang-orang kafir, dan yang

berpendapat demikian adalatr:

22163. Muhamtnad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada karni dari

Abu Imran, tentang firman Allah, W'U#3. '# if:"
"Dan Kami jadikan Neraka Jalanam penjara bagi orang-

orang yang tidak beriman," iaberkata, "Lafazh Wartinya
adalatr ria- (Penjara).'76

22164. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadalar, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakra ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayabnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allab W'"_#i.'fr;(W "Dan Kami jadikan Neraka

Jalunam penjua bagi orang-orang yang tidak beriman," ia
berkata, *Allah menjadikan tempat tinggal mereka di
dalamnya"747

22165. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allab '"$i-'iAiy:"

7r5 Kami tidalc menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
76 As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur (\DM).Ia menisbatkannya kepada Ibnu

_._ Najjg dalam tarikhnya, dari Abu Imran Al Jauni, dengan lafazi serupa.

'"' As-suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsur (5/161). Ia menisbatkannya kepada Ibnu
Abi Hatim dan Ibnu Mundzir, dari Ibnu Abbas.
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W "Dan Kami jadikan Neraka Jahanam penjara bagi

orang-orang yang tidak beriman," ia berkata' "Artinya

adalah penjara yang dijaga ketat'"748

22166. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakankepadakami,sa.idmenceritakankepadakami
dari Qatadatr, tentang firman Allah, W'"$T-'iGig"
"Dan Kami iadikan Neraka Jahanam peniara bagi orang-

orong yang tlidak berimdn,,, iaberkata, tia- "(Penj ara)."'oe

22167. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakr; ia berkata:

AbuAshimmenceritakankepadakami'iaberkata:Isa
menceritakankepadakami,AlHaritsmenceritakan
kepadaku,iaberkata:AlHasanmenceritakankepadakami,ia
berkata:Waraqamenceritakankepadakami,seluru}rnyadari
Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah' -W
"Penjaro," ia berkata, "Mereka ditatran di dalamny u'tt750

22168:, Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakankepadakami,iaberkata:Hajjajmenceritakan
kepadakudarilbnuJrrraij,dariMujatrid,tentarrgfirman
aiar,, Gir*<\'i;W "Dan Kami jadikan Nerala

Jahanam peniiia bigi orang-orang yang tidak beriman," ia

berkata, "Mereka ditahan di dalamnyu';t75t

22l6g.Yunusmenceritakankepadaku,iaberkata:Ibnuwahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zdd

berkomentar, tentang firman Allah, G 
';F\'iG 

W

,nt Abdurazzaq dalam tafsirny a (2D92),Al Mawardi dalatrt An-Nukat wq Al 'Uyun

liTlrl, aan eu Ja'far An-iluhas dalam Ma'ani Al Qur'an(31126)'

'o' ibnu At lauzi dalan Zad Al Masir (5112)'
,, M;ifiJ 4"f". tufri,ryu (hd: +]e), !1u Abi Hatim dalam tafsirnva (7D319),

Ibnu Al Jauzi dalam'zi lt Masir (5112), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma' ani Al Qur' an (3 I 126)'
75t lbid

tt-
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"Dan Kami jadikan Neraka Jahanam penjara bagi orang-
orang yang tidak beriman," ia berkata, ..penjara tempat
mereka dipenjara, dan mereka ditahan di dalamnyu.>t752

22170. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu.awiyah
menceritakan kepadaku dad Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, W iri;<\ t# W" "Dan Kami jadikan
Neraka Jalanam penjara 'bagi orang-orang yang tidak
beriman, " ia berkata, "Maksudnya adalatr (2,-, qPenlara).,,7s3

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalatr, Kami
jadikan Jahanam itu sebagai tikar dan alas bagi orang-orang ka^fir, dan
yang berpendapat demikian adalatr:

22171. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, ia berkata: Hasan berkata, "Lafa^ W artinya
tikar dan u11*.r:754

Hasan berpendapat demikian dengan alasan bahwa latazh

G di tempat ini maksudnya adalatr tikar yang dibentangkan dan
dijadikan alas. Hal itu karena orang Arab menyebut tikar kecil dengan
sebutan 

"1"4. 

oleh karena itu, Hasan mengarahkan kalam ini kepada
makna bahwa Allah menjadikan Jahanam sebagai tikar dan alas bagi
orang-orang y*g kafir kepada-Nya, sebagaimana firman Allah, iil
'1G4j{tlA'i* "Mereka mempunyai tilar tidur dari api

neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). " (es. Al A,raaf
[7]: a\ hi merupakan alasan yang baik dan takwil yang shahih.

]ll fami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
111 tu* Abi Hatim dalam taisirnya (zzitg).
754 Abdtrrazzaqdalam tafsirnya-Q1292),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7l23lg),

Al Qurttubi dalam Al Jami' Ii Ahkam Al eur'an (loD24), Ar Mawardi dalam
An-Nukat wa Al 'tlytn Ql23l), dan Abu Ja,far An-Nuhas dalaa Ma,ani Al
Qu'a(31t26).
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Ahli takwil lain menganggapnya sebagai kata yang mengikuti

pola Jii dan terambil dari lafazh 'i.b yang artinya menatran. Aku

telatr menjelaskannya berikut argumen-argumennya dalam snratr Al

Baqaratr. Orang Arab menyebut raja aengan istilah ';"it lu'e
dinya, yang dibatasi. Maksudnya yaitu, ia dibatasi dari l*ralayak,

sebagaimana syair Labid berkut ini:

iU*t,a(.6in;n '#k 
=G), 

* yu;t

"Raia-raia yang amat lceras lehernya, seolah mereka

singa yang berdiri di pintu roia. "75s

Maksud lafaztr F;t di sini adalatr raja. orang yang bakhil

disebut 'r'P dan 'F karena ia menatran harta dan tidak

memberikannya kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana syair

Al Akhthal berikut ini:

/;v{'t' )*;jyr 4t6 fl(3y;.,, ?'a'
"Peminum yang menguntungkan pedagang mengaiakhu minum

dengan piala.

Bulran orong bafiil, dan buftan orang-orangyang pemorah saat

mrnum.

Darinya terarnbil Latazh';;,.st dalam masalah nalar' yang

berarti pikiran yang buntu, karena terhalangnya seseorang untuk

mencapai pikiran.

Darinya juga terambil kata ;it-l'yang berarti orang yang

berpantang terhadap perempuan, karena hilangnya kemungkinan dan

keengganannya untuk bersetubuh. sembelit dalam bahasa Arab

7rt Lihat Diwan Labid (hal. 161), Majaz Al Qttr'an karya Abu Ubaidah (l/371), Al

Mawardi dalam AruNukat wa Ai',tlyun-(3231), dan Ibnu Athiyyah dalam lI
Muhoro AlWaiizQl4aD.

zsc ei etOtUat meiyeUuttannya dalam sebuah qasidah untuk memuji Yazid bin

Mu'awiyah. Ll&rat Ad'Diwan (hal. I 45)'
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disebut fit karena ia tertahan untuk keluar. Semua it, berakar dari
satu makna, meskipun berbeda-beda lafaztrnya. Sedangkan lafazh
ofrlAt artinya adalatr dua belikat.

Pendapat yang benar menurutku mengenai makna 'ft W
W|r$i. "Dan Kami jadikan Neraka Jahanam penjara bagi
orang-orang yang tidak beriman," adalah, tikar dan alas yang tidak
pematr ditinggalkan orang-orang kafir. Ia terambil dari lafaz/r-'$,
yang artinya tikar. Jika demikian artinya, maka ia mencakup arti
menahan dan beralas. Selain itu, lafazh 'At dalam batrasa Arab
lebih masyhur dengan arti tikar daripada arti menahan, dan biasanya
jika orang Arab ingin mengungkapkan penahanan sesuatu maka
mereka menggunakan lafazh "r.ev atau ";bini, sedangkan lafazh'.i*6jit
tidak ada dalam ungkapan meieka. Kecuali mereka menggunak amrya
dalam bentuk isim maful dengan pola J#.

Tidakkah Anda melihat syair Labid,"#t q$.,sli "di depan
pintu raja"? Ia berkata demikian karena ying ii maksud adalatr

)'fit "yang dihalangi/raj a".lamenggunakan pola,1+i. Ot"t karena
itu, aku mengatakan bahwa pendapat Al Hasan le6ih mendekati
kebenaran dalam hal ini.

Sebagian ahli batrasa Arab dari Bashrah mengklaim batrwa hal
itu boleh. Tetapi, aku tidak menemukan alasan yang membenarkan
pendapatnya kecuali alasan yang jauh, yaitu lafaztr 'fr dengan arti
isim fa'il, sehingga diartikan yang menahan (penjaraj, seperti latafu

illi dengan *i il-L "yang mengetahui", serta lafa^3ri6! dengan arti
Lr-u 'yang bersaicsi". Tetapi, tidak terdengar ketentuan ini berlaku
piaaUtarliyrlt , seperti yang kami dengar pada lafaztr pi, aan t"G.

@@@
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L-{fA'{:"tc}L$i
3,s#i';;5tiLYt-$i'r;r:$f;;iiilcl

l;f\i;,ri{A5i"63

< 4,,.
r.uA-rl

'16'ia

@rrj(rr
"sesnngutmya N QrLr'an ini metrberilcmt pefi.u$uk

l<epadn ti"t*.) ycmgtebihfu:Is d$n n]r,ntbqil,abat gerrtba

lnpada i^g.**l rnil,nnin yang rnaryerialcmr and sholih

bahwiUosi mqel<a ada palwld yrngbesm, ilmt

sesunggu W ; or (mg' ot(mg y utg finf,k berimolrr lnpado

l<chiikpi akhiru, Kani seilialcanbagi mueka adzab yolng- 
pedih." (Qs. Al Israa' [17]: 9'10)

Talrwit lirman Allah: 'fi;;;i C A a,(- l:Ft-(i LL

{;5 -r,*.{y5;.3;{,$('if @ {rT fi '{ ";'tr$i I'J3-ir-$i'4ri;i

@ Q! frrf ii (Sesungguhnva Al Qur'an ini memberihan

p*"n{ kepada lialanl yang lebih lurus dan memberi kabar

gembira hepada orang4rang muhmin yang mengeriakan anal

shalih bahwa bagr tnereka ada pahala yang besar' dan

sesungguhnya orang4rang yang tidak betiman hepada kehidupan

akhirat, Karrri sediakan bagi mereka adrtb yang pedih)

. Maksud ayat di atas adalah, Atlah Ta'ala berfirman,

,,seswrgguhnya Al Qur'an yang Kami turulkan kepada Nabi IGmi,

Muharnmad sAw, membimbing dan mengarahkan orang yang

mengituti PetunjuknYa. 
*

Maksud tafazh ii,tcl,*"Kepada (iatan) yang lebih lunts,"

adalah, kepada jalan iang lebih lurus daripada jalan-jalan lainnya'

yaitu agama Allah yang diutuskan Allah kepada para nabi-Nya, yaitu

Islam.
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Allah berfirman, "Al Qur'an ini memberi petunjuk kepada
hamba-hamba Allatr yang menjadikannya petunjuk terhadap jalan
yang lurus, yang para pemeltrk agama-agama lainnya dan orang-orang
yang mendustakannya itu tersesat dari jalan tersebut."

Penalarilan ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

22172. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z*rid
berkomentar, tentang fi rman Allah, <l,A 

" 
#,'o;fit l:li il

'i5 "srtungglhwo Al Qur'an ini memberikan petunjuk
kcpada (ialan) yang lebih lurus," ia berkata, ..Maksudnya

adalah, kepada jalan yang lebih benar, yaitu yang haq.

Lawannya adalah batil."

Ibnu Zaid membaca firman /jllah,l!K|. "Di dolamnya
terdapat (isi) kttab-kttab yang lurus. " (Qs. Al Bayyinatr [98]:
3) Ia berkata, "Di dalamnya terdapat kebenaran, dan tidak ada
kebengkokan di dalamnya."

Iajuga membaca firman Allah, q@"&rtJ14 l;,Dan
Dia tidak mengadokan kcbengkokan di dalamnya, sebagai
bimbingan yang lurus. " (Qs. Al I(ahfi [18]: l-2) Ia berkata,

"Lafazh (5 artinya adalah, yang lurus."757

Firman-Nyq 'rp;lfi';:*; "Dan memberi kabar gembira
kcpada orang-orang mubnin." Maksudnya adalah, selain memberi
pehmjuk kepada orang yang menjadikan Al Qur'an sebagai petunjtrk
kepada jalan yang lebih lunrs, juga untuk memberi kabar gembira
kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Menjalankan perintatr-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (Memberi

7'7 As-suyltlri dalam a&Drr Al Mantsur (s?4s).Ia tidalc menisbatkannya kepada
P€n8Arang.
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kabar gembim) batrwa bagi mereka pahala yang lesal dari Allatr atas

keimanan dan amal shalih mereka, yaitu surga yang disiapkan Allatt

bagi orang yang amalnya diridhai-Nya. Penjelasan kami ini sejalan

dengan pendapat para atrli takwil, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini:

22173. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, {6fii'l'i1
"Bahuta bagi merela ada pahala yang besar," ia berkata,

"Maksudnya adalah surga. Setiap latazh'X ?i 'patrala yang

besar', 'i-f 
"t 

'patrala yang mulia', dan 'if 'O::l 'rezki yang

mulia', attinyu adalah, surga-"7sE

Hukum lafazh ,-{fA'flil adalatr nashab, dan berkedudukan

sebagai objek A"e, '#j-dan"rt yang kedua berkedudukan sebagai

objek yang kedua.

. Firman-Nya, {;:+'bhi-'i '"5i "$ "Dan sestmgguhnya

orang-orang yang tidak beriman kepada kchidupan awirat,"

maksudnya adalah, orang-orang yang tidak membenarkan kembalinya

manusia kepada AtlalL serta tidak mengakui adanya balasan dan

hukurnan di dunia, sehingga mereka tidak berhenti berbuat maksiat

kepada Allah, maka Kami sediakan bagi mereka pada Hari Kiamat

adzab yang pedih, yaitu adz-ab Neraka Jatranam.

@ao

@ {# ifi .l,i'b(J:;g\ i 
^;1 

}U:S.tt 6
"Donrnarusiobc|7idoaun,/ltkl<eialtf,tfifl sebagahwanaia

bqiloatmfitkt<ebail<fi1.Danadalah'frtarilsiaber:sitot
tergesa.geso." (Qs. Al Israa' [17]: 11)

?5' Ibnu Athi)"yah dadramAl Muhoru Al WaiizQla4\'
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TalrwillirmanAltah:{43fi..iJ'b(Sip,r;:eAUISS;'5
@ fOo" manusia berdoa untuh kejaiatan sebagaimina ia berttoa

untuh kebaihan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa)

Allah berfiman untuk mengingatkan hamba-hamba-Nya

tentang pertolongan-Nya bagi merek4 "Manusia sering mendoakan

keburukan bagi dirinya atau anaknya atau hartanya dengan berkata,

'Ya Allah, binasakanlah ia dan laknatlatr ia', saat ia kesal dan marah,

sama seperti doanya untuk meminta kebaikan berupa kesehatan dan

keselamatan bagi diri, harta, dan anaknya." Maksudny4 seandainya

doa buruknya unttrk diri, harta, dan anaknya itu dikabulkan

sebagaimana doa kebaikarulya, maka binasalah ia. Tetapi, dengan

keutamaan-Nyq Allatr tidak mengabulkan doa buruknya itu.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

22174. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Auah, $t ii^*J s$i;tt, trt;:, ;au:*.lj's,, Don manusia

berdoa untuk kcjahatan sebagaimana ia berdoa untuk

lrcbaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa," ia
berkata, *Maksudnya adalah ucapan seseorang, 'Ya Allatr,
laknat dan murkailatr ia'. Seandainya doanya itu segera

dikabulkan sebagaimana doa kebaikannya segera dikabulkan,

maka binasalah ia."

Ia berkata" "Dikatakan bahwa doa kebaikan itu dijelaskan

dalam firman Altah, JbG l +;t-GGAi'u^{J.?GE
q 'Dan olnbila manusia ditimpa bahaya dia berdoa

kcpada Kami dalam kcadaan berbaring, duduk atau berdiri."
(Qs. Yuunus [0]: 12) Maksudnya adalah, agar Altah
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menghilangkan bahaya yang menimpanya. Seandainya dia

mengingat dan menaati-Nya, serta mengikuti perintah-Nya

saat menerima kebaikan, sebagaimana ia berdoa kepada-Nya

saat menerima cobaan, maka itu lebih baik baginya.T5e

22175. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, "#y;t' 
AU|S*;'65

Sf; ';r*'iJ it{S "Dan rnanusia berdoa untuk kciahann

sebagaimana ia berdoa untuk kebailcon. Dan adalah manusia

bersifat tergesa-gesa," ia berkata, "Ia mendoakan keburukan

bagi hartanya talu ia melaknat harta dan anaknya. Seandainya

Allah mengabulkan doany4 maka binasalah ia-"760

22176. Muhammad bin Abdul A'[a menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qapdatr, tentang firman Allah, ;f\:6'ii'6i
{t 'f iJ i'$-199 ;:A "Don manusia berdoa unu*

'- kcjahatan sebagaimana ia berdoa untuk kcbaikan. Dan

adatah manusia bersifat tergesa'gesa," ia berkata, "Ia

mendoakan kebunrkan bagi dirinya dengan doa yang

seandainya dikabulkan maka binasalah ia. Juga pada

pelayannyq atau pada hartany u.tt7 
6t

22177. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

,5, Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (3l4l) dari Ibnu Abbas dalam

bentuktrra-C bukan lafaztr. Serta Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31484)

dengan lafazhnYa tanPa sanad.
70 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'UWt (3D32).
76r Abdurrazzaq dalam tafsirnya QD924),Ibnu Qutaibah dalam Gharib Al Qar'an

(hal. 251), Abu Ja'far An-Nuhas dalarn Ma'oti Al Qar'an (31127), dan Al

Qn:rthubi dalamAl Joni' li Ahlram Al Qur'an (10D25).
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Auah, {;4 b"iJ i,(s"g,r :,:e }\iss; 6l " Dan manus ia

berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk

kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-geso," ia

berkata, "Maksudnya adalah, dosa keburtrkan seseorang bagi

anaknya dan istrinya. Ia tergesa-gesa sehingga mendoakan

kebunrkan baginya, padatral ia tidak ingin keburukan itu
menimpanya."TQ

Para atrli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan firman

lJlah,{t $AyJ';r(5 " Don adalah manusia bersifat tergesa-gesa. "

Mujatrid dan selainnya berpendapat batrwa artinya adalah, manusia

terbunr-buru mendoakan kebruukan, padatral ia tidak ingin doanya itu
dikabulkan.T63

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah Adam.

Ia tergesa-gesa ketika Allah meniupkan roh padanya, sebelum roh itu

mengalir di seluruh tubuhnya, lalu ia hendak berdiri. Oleh karena ittr,

anak Adam juga disifat terburu-buru karena keterburu-buruan bapak

mereka (Adam) untuk berdiri sebelum sempurna penciptaannya.

Mereka menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22178. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan keppda kami dari Hakam, dari

Ibrahim, batrwa Salman Al Farisi berkata, "Yang pertama kali

diciptakan Allah dari Adam adalah kepalanya. Jadi, ia bisa

melihat saat diciptakan. Kedua kakinya yang terakhir. Pada

waktu habis Ashar, ia berkata 'Ya Tutranktr, segerakarlah

762 As-Suynthi dalamAd-Durr Al Mantsur (51246).
763 Ibnu Athifryah dalam Al Muhrro Al Wajiz (31441).
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sebelum malam'. Itulah maksud finnan AIl4 {t'ou{Sf:
' Dan adal ah manus ia b er s ifat t br ge s a- ge s a'. "7 

@

22179. Abu Kuraib menceritakan kepada karri, ia berkata: Utsman

bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin
Umarah menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-
Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Ketika Allatr
meniupkan sebagian roh-Nya kepada Adam, tiupan itu datang

dari aratr kepalanya. Roh itu tidak mengalir di tubuhnya
kecuali ia menjadi daging dan darah. Ketika tiupan itu sampai

ke pusarnya, Adam dapat melihat tubuhnya sehingga ia
kagum dengan tubuh yang dilihatnya, maka ia berusaha

bangun tetapi tidak bisa. Itulah maksud firman Allah, ir(S
S;flia''iJ 'Dan adalah mamtsia bersifat tergesa-gesa'."

Ibnu Abbas berkata" "Ia kesal; tidak sabar terhadap kondisi
senang dan susah."76s

ooc

i;rtls(;r;1;:(%$ix1:e;S'{_cfira:G'J86;$

, ;!, K57;W'#$'6| X3; f$ iL;:t W-
, .u trrra
\fi;2$:n

oDanl<omi 
iadillnrr nalon ilan siang sebogai iho tnd*,

laluKanilwpusl<m tatdn malanr d*r.I<amli iadilluln tmdn
sicng iar brang, agor lir;rfiutt mencarilcmtmia ilmi

7n lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D320) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(s/13).

765 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Ityun (3D32) dari Adh-Dhahhak secara
ringkas.
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Tuhmrrnt, ilf,n ilpdyd l<flnrru mengetaluti bilarrgart trthun
talwn dm phihtngon. Dan segala seswtf;.l talahKami

terarrgl<f,n ilengan jelas." (Qs. Al Israa' U?l: l2')

Takwil firman Arrah: -w 
lli'i::rt;s',{-c:'.3,r:lt jfi 6::j

,k'#VW.U|3')G'\LG;K!r6i,it't;ti-'rrX-rt;tlr,ii,
\l \ri; trr), @an Kami jadihan malam dan siang sebagai dua
tanda, lalu Kami hopuskan tanda malam dan Kami jadihan tanda
siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan
supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan.
Dan segala sesuatu telah Kami teranglcan dengan jelas)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Di antara
nikmat Allah kepada kalian adalah, membedakan antara tanda-tanda
malam dan tanda-tanda siang, dengan menggelapkan malam dan
menerangkan siang, agar kalian berdiam diri pada malam hari dan
berusatra mencari rezeki Allah yang telah ditakdirkan-Nya bagi kalian
pada siang hari. Juga agff kalian mengetatrui bilangan tahun,
berakhirnya tatrun, permulaan masuknya tahun, dan perhitungan
waktu siang dan malam serta waktu-waktunya."

Maksud, U;'^fr5,;1,'SiA:+5 "Dan segata sesuatu telah
Kami terangkan dengan jelas," adalatr, segala sesuatu telah Kami
jelaskan dengan penjelasan yang cukup bagi kalian, wahai manusia"
agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang
dikaruniakan-Nya kepada kalian. Juga agar kalian memurnikan ibadatr
hanya bagi-Nya, bukan kepada tutran-tuhan dan berhala-berhala
selain-Nya.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:



StrchAI Isrca'

22180. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rafi, dari

Abu Thufail, ia berkata: Abu Kawwa berkata kepada Ali, "Ya

Amirul Mukminin, irisan hitam apa yang ada di bulan itu?"

Ali menjawab, "Tidakkah kamu membaca ayat, $ii:i6i
'Lalu Kami hapuskan tanda malam'' Inilah maksud

menghaPus tanda malam."766

22l8L Abu Ktraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Thalq

menceritakan kepada kami dari 7a'idah, dari Ashim, dari Ali

bin Rabiah, ia berkata" Abu Kawwa bertanya kepada Ali,

"'Warna hitam apa yang ada di bulan itu?" Ali menjawab' "Itu

adatatr terhapusnya tanda malam."767

22182. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurralrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari ubaid bin

umair,76s ia berkata, ..Aku bersama Ali, lalu ia ditanya Ibnu
'Kaw*a tentang warna hitam yang ada di bulan. Ia menjawab,

'Itulah tanda malam yang dihapr s''::76e

22183. Ibnu Abi Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazidbin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran

bin Hudair menceritakan kepada kami dari Rafi bin Abu

Katsir, ia berkata: Ali bin Abu Thalib RA berkata,

..Bertanyalatr sesukamu!" Ibnu Kawwa lalu berdiri dan

bertarrya, ..Apa ifu warna hitam yang ada di bulan.', Ali

'6 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (7D320\'
,., Ib;; Al Jauzi dalam Zad Al llastr (5/1a) dan Al Baghawi dalzm Ma'alim At-

Taruil QlaS\.,* DJ;;-.rrt rip tertulis Abd bin Amr, dan yang kami tulis inilah yang benar,

yang bersumber dari Tarith Ath-Thabari'
zos hthlThaUari dalam t-ifA,"Vu (1/52) dan Abu Hayyan dalan Al Balt Al Muhith

it}') d** maknanya. ia ierkata, ,.Menghapus tanda malam berarti warna

hitam yang ada Pada bulan'"



Tafsir Nh:Ihabari

menjawab, "Celaka kau! Tidakkatl sebaiknya engkau

bertanya tentang urusan agdma dan akhiratmu? Itu adalah

terhapusnya malam. "77o

22184. Takariya bin Yatrya bin Aban Al Mishri menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Ufair menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada karni dari

Huyai bin Abdullah, dari Abu Abdurahman Al Habli, dari

Abdutlah bin Amr bin Ash, bahwa seorang laki-laki bertanya

kepada Ali, "Apa itu warna hitam yang ada di bulan?" Ali
menjawab, "Allah berfirman, i:;-G3'6i1'. 3ir:sft ili f;;A
''GX )-$i'i:y--fi;:.t $t 'Dan Kami iadilan malom dan

siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam

dan Kami jadikan tanda siang itu terang'. "77r

22185. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman

aian, SliX::e;i"6i1'.3irisrt 1$i (W"Dan Kami iaditran
malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan

tanda molom," ia berkata, "Yaitu gelap pada malam 6*i.tt772

22186. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

"Bulan menerangi seperti matatrari menerangi. Bulan adalatr

"o Ibnu Athiyyah dalam Al Muhrrar Al Waiiz (31442).
77r Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3ll2l).

Ibnu Al Kawwa adalatr Abdullatr bin Kawwa, salah seorang pemimpin Khawarij,
dan ia berada di pihak Ali RA dalam perang Shiffin, lalu meninggalkannya
setelah arbitrase. Al Bukhari berkomentar, "Haditsnya tidak shahih." Lihat
riwayathidupnya dalam Lisan Al Mizan(31329).u lbnu Abi Hatim dalam tafsimya(7D320).
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tanda malam, dan matahari adalatr tanda siang. Maksud dari

Allah menghapus tanda malam adalatr warna hitam yang ada

di bulan."773

22187. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Za'idah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

menyebutkan dari Mujatrid, tentang firman Allah, ili f;t;;
6i)'.3qJft "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai

dua tanda." la berkata" "Matahari adalah tanda siang,

sedangkan bulan adalah tanda malam." $i'*1:ftfi "Lalu

Kami hapuskan tanda malam." Ia berkata, "Wama hitam

pada bulan. Demikianlah Allah menciptakannya."TTa

22188. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid tentang firman

AllalL #l.36ft'j!, $:rj "Dan l{ami jadikan malam dan

siang sebogai dua tanda," ia berkata, "Malam dan siang.

Demikianlah Atlah menciptakan kedtranya."775

22189. Ibnu Juraij berkata: Abdullatr bin Katsir mengabarkan kepada

kami tentang firman Allah, t-;) -r-f$t'l:',-(i1!u Sli";::ft;i
"Lalu Kami haptskan tanda malam dan Kamiiadikan tanda

siang itu terang," ia berkata" "Makiudnya adalah, gelapnya

malarn dan terangnya siang."776

- Abu Ha1ryan dalam Al Baltr Al Muhith (7/20) dengan maknanya dari Ibnu Abbas,

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5114) dengan lafazh dan sana&ny4 dan As-
Suyuthi dalam Ad-Dttrr Al Mantsur (51248). As-suyuthi menisbatlcannya kepada

Ibnu Mundzir, dari Ibnu Abbas.
7n Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qtr'an Qll29) hingga kalimat, "'Wanta

hitam yang ada pada bulan." Ibnu Katsir menyebutkannya dalam tafsirnya
(8tM2).7' Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81443).

" Ibnu Abi Hatim dalamtafsirnya(72320) dengan lafazhnya dari Mujahid.
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22lg}. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dariQatadah,tentangfi rmanAllah,-g;3'i;i)'.36(t'$i6;:.)
{,-li 

rtXt1;1;:(W) $ti1; "Dan Karni iadi*an malam dan

siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam

dan Kamiiadikan tanda siang itu terang, " ia berkata, "Allah

menciptakan matahari lebih terang dan lebih besar daripada

bulan."777

22191. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepadaku, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 6:;t
6A',3Q{r'$i "Don Kami iadikan malam dan siang sebagai

dua tanda," ia berkata, "Malam dan siang. Demikianlatt

Allah membuat keduanya."778

Para ahli batrasa Arab berbeda pendapat mengenai makna

lafa/n, {;ni ,($i'iy.-$;{t "Dan Kami jadikan tanda siang itu

terang." Sebagian ahli natrwu Kufatr berpendapat batrwa maknanya

adalah, terang. Demikian pula firman Allah, \rri 
"qii5 

"Dan

(menjadilran) siang terang benderang. " (Qs. Yuunus [10]: 67) Artinya

adalatr terang. Seolatr-olah ia beralasan bahwa latazh ini (erambil dari

lafa/n F. yurg aninya melihat-penj.) berarti terang, karena ia

menerangi manusia untuk melihat. 77e

u7 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (51443).
7't Status riwayat telatr disebutkan.
77e Lihat Ma'ani Al Qrr'an karya Az-Zayaj (3D30) dan Al Mawardi dalam An-

Nukat wa Al 'Uyun (3D32).
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Ahli natrwu lain berpendapat bahwa ia terambil dmtlatazh '*3.1

]6r y*g berarti, manusia menjadi dapat melihat pada siang hari.

Bentuk fa'il-rya adalah ffr. S*a seperti lafazh ';;i ,;*1 yang

artinya orang yang keluarga dan teman-temannya penakut. Juga

seperti lafazh ry 
"hi V*g artinya orang yang para perawinya

lemah. Demikian-pula lafazh tbi 
"$tyang 

artinya orang yang

ada di dalamnya dapat melihat.

22192. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, lsj eiti;W-"Aga,
kamu mencari karunio dari Tulwnmu," ia berkata "Allatr

menjadikan bagi kalian urusan yang panjang."7to

22193. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadalu tentang firmanAllah, i;;ffiAr;i',f5 "Dan

segala sesuatu telah Kami terangkan dengan ielas," ia

berkata "Kami menjelaskannya dengan sejelas-jelasny 
^'tt78tooo

'^fr!i+ ;$! iif i'&:* A |',*'fi$ r*'L'iU'

@rtit
"Dart finp-tiap marwsia itu talorhKarni tctapl<frrr dmf,l
puhntmrry a (sebagohuna tctapry o l<alung) pddn

lefiemya. Dart Kami l1g1]yaarl<frrJ bagfurya pado Hati kiamat
sebu,ah kitab y ang difimpainy d tetbuk a."

(Qr. Al Israa' [17]: 13)

m Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QD320).
73r 16",, Al Jauzi d^lan. zad Al Masir (51 l4).
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Takwil lirman AIIah: lr-,1 tH -r;f e:;'*igJl r*y'Ht
Srlf 'lrfli+ {i4!t |Oa, tiap-iap manusia itu telah Kami

tetapkan amal perbuatannya [sebagabnana tetapnya kalungJ pada

lehernya Don Kami heluarkan baginya pada Hari kiamat sebuah

kitab yang dijumpainya terbuka)

Maksud ayat ini adalah, Allatt Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap

manusia Kami lekatkan apa yang ditakdirkan untuk dilakukannya, dan

ia pasti menjumpai kebatragiaan dan kesengsaraan sesuai amalnya.

(Kami tetapkan) di lehernya tanpa pernatr meninggalkannya."

Lafazh :,t* '.t:;1 secara harfiatr berarti, Kami lekatkan

padanya burungnya. Ini merupakan perumpamaan tentang ramalan

baik dan buruk yang dilalnrkan orang Arab melalui kedatangan burung

dari arah kanan dan kiri. Jadi, A1latr memberitatru mereka batrwa

setiap manusia dilekati Allah dengan nasibnya di lehernya, baik

kesusahan maupun kesengsaraan, yang mengantarnya ke nerak4

atatrkah kebahagiaan yang mengantarnya ke surga Adn.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22194. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Jabir

bin Abdullatr, batrwa Nabi SAW bersabd4 f* li ct:b I
* e'o:i.tb 

'ci.j$l y,-1 ,Fi "Tidak boteh ada'permusuhan

dan ramalan sial. Setiap manusia itu Kami lekatkan padanya

amalnya di lehernya. "7E2

22195. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakg ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

7E2 [IR. Al Hindi, dengan lafaztr ini dalam Kanz Al 'Ummal Q5625) dan Ibnu Katsir
dalam afsimya (8/28).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah; .# A:,,*';;Jl rSy'Ht "Dan tiap-tiap manusia

itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana

tetapnya tralung) pada lehernya," ia berkata, "Lafa^ l:tr&
artinya'il;O lemanya)."

Ia berkata" "Lafa/n ";y digrrnakan unttrk banyak hal,

diantaranya adalah pertanda sial yang membuat sebagian

manusia pesimis terhadap sebagian lainnya"TE3

22196. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha Al Khurasani

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, telrtang firman AllalL

.;iL4i$'^;;1;*LjU, "Dan tioptiap marutsia itu telah

Ifuiri tetapkon amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya

kalung) pada lehernya," ia berkata, "Amalnya dan apa-apa

yang ditakdirkan baginya. Ia melekat padanya dimanapun ia

berada, dan bergerak bersamanya kerranapun ia bergerak."

Ibnu Juraij berkata: Atha' Al Khurasani berkata "Lafazh

|{an, *mya adalah, ii,i,i (Amalnya)."7e

Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir mengabariku dari

Mujahi4 ia berkata, "Maksudnya adalatr amalnya dan hal-hal

yang telah ditetapkan Allah baginya."7t5

22197. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

,t lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qlz3zl),Ibnu Athiyyah dalam,{I Muhurar Al
Wajiz (31M2), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81444).

Wajiz Q1442), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31486).
ilt Mulahid dalam taftirnya (hal. 429).
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menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, ia berkata, "Lafazh l{-1$

artinya adalah,'il;i lamatnya). "786

22198. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan

menceritakan kepada kami; Ibnu Humaid menceritakan

kepada kafiri, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami

dari Amr, seluruhnya dari Manshur, dari Mujatrid, tentang

firman Allah, -# Al:,*'^;:;1 ;$L'iUt "Dan tiap-tiap

manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya

(sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya," ia berkata,

"Maksudnya adalah, iif lemA nya).u1 
87

22199. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

dengan riwayat yang semisalnya.

22200. Washil bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin

Amr Al Faqimi, dari Hakam, dari Mujahid, tentang fimran

Allah, .#i A|,'*L;:J1+iy'ju, "Dan tiap-tiap manusia

itu teloh Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana

tetapnya kalung) pada lehernya, " ia berkata, "Tidak ada bayi

yang dilatrirkan melainkan di lehernya terdapat lembaran

yang tertulis mengenai sengsara atau bahagia."

* Ibtd
7t7 Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qu'an (3/130).
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Hakarn berkata: Aku mendengar Mujahid berkata, "Mereka

memperoleh bagian yang ditetapkan untuk mereka dalam

Lauh Matrfuzh."

Ia juga berkata, "Maksudnya yaitu yang telah lalu.'788

22201. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, A:,',&iC5*y|Ht
-^ii "Do, tiap-tiap mamuia itu telah l{ami tetapkan amal

perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada

lehernya. " Demi AllalL ketetapan bahagia atau sengsaranya,

996g ,rrralnya.,,7t9

22202. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muharnmad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, ia berkata, "l*rfa^ i;JS 
^ra"ya 

adala\'i;'b

lAmalnya)."7s

Sementara jika orang bertanyq "Bila masalahnya seperti yang-

Anda jelaskan, maka mengapa Allah berfirman, -& A::-r* 1{;1
'Kami tetapkan amal perbuatawtya (sebagaimana tetaprrya kalung)

pada lehernya'? Mengapa Allah tidak berfirman, 'Kami tetapkan pada

kedua tangannya" atau kedua kakinya, atau bagian tubuhnya yang

lain'?" Jawabannya adalah, sebtrafi pendapat mengatakan batrwa

karena leher adalah tempat meletakkan ciri, tempat kalung dan

belenggu, serta hal lain yang menghiasi atau membunrkkan. Bahasa

Arab biasa menisbatkan sestratu yang melekat pada anak Adam dan

ns lbnu Abi Hatim dalam tafsirnyaQD320), Al Baghawi dalam Ma'alim AbTaruil
(3/486), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/15).

,., i<ami tidak menemukannya dengan lafadr ini pada kiab-kitab rujukan yang

kmi punya. Abu Halyan dalam lI Bdb Al Muhith (7120) menyebutkannya

sooara makna dari Qatadah dan Mujahid.

- Abdurrazzaq dalam tafsimya QD93) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil

Qt48q.
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selainnya itu pada leher mereka. Penggrmaan gaya bahasa ini sering

terjadi, sehingga orang-orang Arab menisbatkan hal-hal yang melekat

pada anggota tubuh lain itu kepada leher. Sebagaimana mereka

menisbatkan kejatratan anggota tubuh kepada tangan. Oleh karena ,itu
mereka mengucapkan, it:.ti'r>r-k A aui "Itu karena perbuatan kedua

tangannya", meskipun yang berbuat adalatr lidatrnya atau

kemaluannya. Demikian pula firman Allah, .# A::'"&i;bl "Kami

te t aplran amal perbuatannya. "

Para ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman

Allah, S$,r:if-6? {.t{r;;-li tfi "Don Kami ketuartran baginya

pada Hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. " Sebagian

ulama qira'at Madinah dan Makkah (Nafi dan Ibnu Katsir) serta

mayoritas ulama qira'at Irak, membacanya iif-$+ iti!;;-'; i.?t
6rX aengan huruf nun padalafazh ;/-r, a*rhuruf ya'pada hlaztr
'^G(-tarrya tasydid pada huruf qaf, yang artintya, Kami mengeluarkan

bagrnya pada Hari Kiamat. Kedudukannya adalatr 'athaf padalafah
i;$ Kami keluarkan baginya pada Hari Kiamat catatan arnalnya

dalam keadaan terbuka.

Sebagian ulama qira'at Syarn menyamai bacaan mereka pada

lafain ;/j, aurberbeda pada lafazh 7'.6 merckamembacany " 
iu{li

dengan tasydid pada huruf qal ymg artinya, Kami keluarkan baginya

pada Hari Kiamat sebuah catatan amal yang dilemparkan kepadanya

dalam keadaan terbuka.Te 
I

7" fbnu Amir membacanya r;tX; lW- ik dengan huruf ya' dibaca dhammah, lam
dibacafathah, dan qaf dibaca tasydid.'
Ularna qira'at lainnya membacanya I dengan hurufya' dibacafathah.
Abu Ja'far membacanya ir.i dengan huruf ya' dibaca dhonmah dan ra'dibaca
fathah.
Ya'qub membacanya Lii, Ulama lainnya membacanya dengan huruf zzn dibaca
dhammah dan ra' dibaca kasrah.
Lrhat Ma' ani Al Qur' an (2/l I 8), Hujj ah Al Qir a' at @al. 398. 399), dan Al Budur
Az-Zahirah (hal. 184).
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Diriwayatkan dari Mujahid sebagai berikut:

22203. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Humaid,
dari Mujatrid, ia membacanya gY yq!, ?'id t*::.1n yarid
berkata, "Maksudnya adalah, bunurg (kiasan ketetapan amal
perbuatan-penj.) itu keluar dalam bentuk kitab catatan

*r"1.:1793

Demikianlah, aku menduganya membaca dengan hunrf ya'
yang dibacafathah, dan ini merupakan bacaan Hasan Al Bashri dan
Ibnu Muhaishin. Seolah-olatr ulama yang mengikuti !6saen ini
menakruili kalam demikian, Ialu ketetapan amal yang Kami lekatkan
di leher seseorang itu keluar kepadanya pada Hari Kiamat, lalu ia
menjadi kitab yang dibacanya dalam keadaan terbuka.

Sebagian ulama qira'at Madinah membacanya { t$"dengan
huruf ya' dibaca dhammah mengikuti pola pasif, Seolah-olatr ia
menalonrili kalam ini demikian, dan kaetapan arnal itu dikeluarkan
baginya pada Hari Kiamat dalam bentuk kitab. Allah mengeluarkan

ketetapan amal itu dalam keadaan telah mengubahnya menjadi kitab.
Hanya saja, lafazh ini mengikuti polapasif.

Bagaan yang paling mendekati kebenaran adalah '6-15 t&
tY,iiE-G? i1$! denganhuruf nun dibaca dhammah pada hf?h
irt aarrhurufya'tanpa tasydidpada huruf qaf padalatazh ii[. Itu
karena kalimat sebelumnya merupakan berita tentang Allah, batrwa

Dialah yang melekatkan apa yang ditetapkan-Nya kepada makhluk-
Nya. Jadi, sehanrsnya kalimat sesudatrnya juga merupakan berita

7n lbnu Athiryah dadram Al Muhsro Al Wajiz (3t443) dan Abu Hayyan daltm At
Bahr Al MurrithQD2).B Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (2tll8) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhoro Al Wajiz (31442,443).
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tentang Allah, batrwa Dialah yang mengeluarkannya kepada mereka

pada Hari Kiamat, dan seharusnya kata ganti pada kalimat sesudahnya

ini mengikuti kata ganti pada kalimat sebelumnya.

Mengenai tafazh iiii, kesepakatan argumen para ulama qira'at

menunjukkan kebenaran bacaan yang kami pilih ini, dan kejanggalan

bacaan selainnya. Ini merupakan argumen yang cukup bagi kita

mengenai kedekatan makna dw qira'ar tersebut, maksudnya dengan

hnrtrf ya' dibaca dhamtnah dan fathah, setta qaf drbaca tasydid atau

tatkfif, Jika bacaan yang benar adalah yang kami pilih, maka taloilil

kalam ini adalah, setiap manusia dari kalian, watrai anak-anak Adam,

telah Kami lekatkan padanya kesengsaraannya atau kebatragiaannya,

sesuai pengetatruan Kami yang telatr ada sebelumnya, bahwa ia pasti

menemui ketetapan tersebut dan pasti melakukan kebaikan atau

kebtrukan yang ditetapkan di lehernya itu, sehingga tidak sedikit pun

dari amalnya yang keluar dari ketetapan Kami itu. Apa yang Kami

tetapkan baginya itu pasti dijalankannya, dan apabila Kau-ri telatr

menyempurnakan ketetapan itu, maka Karni keluarkan bagrnya sebuatr

catatan amal yang ditemuinya dalam keadaan terbuka, berisi amal-

amal yang dikerjakannya di dunia, dan ketetapan amal perbuatan yang

Kami catat dan lekatkan padanya itu. Jadi, Tuhannya telatr

menghitung setiap yang telah lalu di dunia.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

222M. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayalrku me,nceritakan

kepadaku dari ayatrryq dari Ibnu Abbas, tentang firman AllalL

W'13{i+ r1tilt'Afrtfi "Dan Kami kctumkan baginva

pada Hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." la

b€rkat4 "Yaitu amal yang dilakukannya itu dihisab, lalu pada
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Hari Kiamat amal yang dicatat itu dikeluarkan kepadanya
untuk dibacanya dalam keadaan terbuka.'7%

22205. Bisyr menceritakan kepada karti, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kqada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, '.,i{i+ r1*fiA{ tfi
StX "Dan Kami kcluarkan baginya Wda Hot Himat
sebuah kitab yang dijumpainy terbuk4" ia berkata,
$Maksudnya adalah iiia lAmalnya)."

22206. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan

menceritakan kepada karni dari Ma'mar, dari Qatadah,
tentang firman Allah, .;iiAi:r*'r67$ -raon Ktu i tetapkan

amol perbuatawrya (sebagaimma tetapryn kalug) Wdo
lehertrya," ia berkata, "Maksudnya adalah amalnya." :fr Ai;"Dan Kami kcluarkon bagfurya." la berkatq *Allah

mengeluarkan amal itu." 6rr1'rf{i+ "sebuah kitab yang
"dijumpainya terbuka

Ivla'mar berkata: Hasan membaca firman Allab J.l,;)irf; #;i
7j "seorang Afi* di sebelah kmm dor yotg tain fudtk di
sebelah Hri." (Qs. Qaaf [50]: 17) Wahai anal( Adam, catatan

amalmu dibentanglcq dan dua malaikat mulia ditugaskan

untuk me,ngawasimu. Salah satunya di kananmu, dan yang

satunya lagi di kirimu. Malaikat yang ada di sebelah kananmu

itu mencatat kebaikan-kebaikanmu Sdangl@n malaikat yang

ada di sebelah kirimu itu mencatat kejelekan-kejelekanmu.

Oleh karena itu, milikilah apa yang kau maq sedikit atau

banyak. Naunrn ketika karru mati, catatan amalmu ditutup dan

diletaldcan di lehermu bersamamu di dalam kuburmu, hingga

il Ibnu Abi l{atim dalam tafsirnyaQ23zl).

-

lsoel
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saatnya keluar pada Hari Kiamat sebagai Kitab yang engkau

jrunpai dalam keadaan terbuka. G *ig.Url68fit
"Bacalah kitabmu, cuhtplah dirimu sendiri pada wabu ini

sebagai penghisab terhadapma." (Qs. Al Israa' [17]: 14)

Allah telah berbuat adil padamu dengan menjadikanmu

sebagai penghisab d^irimu sendiri.Tes

22207. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kalrri dari Ma'mar,

dari Qatadah, tentang firman Allah, l:r* "Amal

perbuatanfila," maksudnya adalah, amalnya. Kami

mengeluarkan baginya amal itu dalam benttrk kitab yang

dijumpainya dalam keadaan terbuka."7e6

Sebagian atrli bahasa Arab menakwili lafazh ',{r* dengat arti,

bagian atau keberuntung an.7e7 Lata^ini terambil dari t6 lX *:U
yang artiny4 undian jatuh pada fulan untuk memperoleh J.iut" bagian.

Meskipun penakwilan ini memiliki alasan, namun berlainan dari

penakwilan para atrli takwil. Dalam menakwilkan Al Qur'an, tidak

boleh keluar dari penakwilan para ahli takwil kepada penakwilan yang

lain. Hanya sajq jika yang dimaksud dari penakwilan ini adalatt

bagran dari amal dan kebatragiaan atau kesengsaraan, maka ia tidak
jauh, karena tercaktrp dalam penakwilan para atrli takwil.

@oo

D5 As-suyrtlri dalamAd-Dwr Al Mantsur (sDSl) dengan lafaz.hnya" dari Hasan.e Abdurrazzaq dalam taftirnya QD93), Sufran Ats-Tsauri dalam tafsimya (hal.
169), Al Qurthubi dalam lI Joni' li Alrkm, Al Qu'an Q0n2E), dan Ath-
Thabrusi dalam ta8imya (3 I 404).M Lthat At Muhoro Al Waj iz karya Ibnu Athilyah (3 I 442, M3).
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(-,r' W 1;$,16", i{'{ttr!
"Bacalahkitahrru, arlcuplah dirirftu send.ii Pant waktu ini
sebagai penghbfr tcrhailaprut " (Qs. Al Israa' llTlz L4)

Tatrwil firman Allah: ti;,&$,iU11r6{ii$Vi
(Bacalah hitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai

penghisab terhadapmu)

Sebelumnya Allah berfirman, 6tX, iif-G ? iti!'6- 5'Cfi
"Dan Kami kcluarkan baginya pada Hari kiamat sebuah kitab yang

dijumpainya terbuka." Lalu dikatakan kepada orang tersebut, Vti
6;o#. i;:i'V116{,!${. " B ac al ah kit abmu, cahryl ah dir imu s endir i
pada wabu ini sebagai penghisab terhadapmu." Di sini tidak perlu

disebutkan lata/lr. Atlah berJirman, karena tetatr ditunjukkan oleh

konteks kalimat.

$aksud firman Allah, Jl$fli "Bacalah kitabmu," adalalr,

bacalatr kitab catatan amalmu yang kau kerjakan di dunia dan telah

dicatat oleh juru tulis Kami, serta telah Kami hitung.

Maksud fi rman Allab G d{" ;ji ;+1;,i;{ " C uhtpl oh dir imu

sendiri pada walctu ini sebagai penghisab terhadapmtt," adalafr.,

cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisab yang menghitung

amalmu. Kami tidak perlu mengadakan saksi atas dirimu selain dirimu

sendiri, dan Kami tidak perlu mencari penghitung amalmu selain

dirimu sendiri.

22208. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakari kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah,a{ r;!i,a;;,i;{i{.i{fi1
(*; "Bacalah kitabmu, culatplah dirimu sendiri padawahu

ini sebagai penghisab terhadapmtt, " iaberkat4'Maksudnya

h
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adalah, pada hari itu orang yang di dunia tidak bisa membaca

akan membaca."798

@@a

"'og 3i {; W 3;'"t:38 its ;s iezt-,s,4t3$ a x;3 $
{;ea ii'+;SKu;'t3',:,

" B ar angsiap a y ang b erbuat sesuci dmgan hidily ah ( Nlah),
mal<a sesrrnguturya iliaberbuat iat urmtk (lceselamam)

dirirry a seniliri; dmr b ar angnap a y ang sesct mf,l<f,
sesu?rggNtht y a ilio tersesat bagi (l..eruSian) dirhry a sendiri.

Dan seuang yarrgbqdosa tidak dapat merilcul ilosa ordrJg
lain, dmrKa'nrli tidf,k a\&n mmgadzfr sebehunKarni
rnenguttts seofiLngrds:.ll," (Qr. Al Israa' [17]: 15)

Takruit firman 4bnr,V.CSj1 J5 ?*1ex+-6$ a-iil ${;gl g'*"*KY;U}:+'+S :i1; W @aiangsiapa
yang berbuat sesuai dengan hidayah lAllahl, maka sesungguhnya

dia berbuat itu untuk [keselamatanJ dirinya sendiri; dan

barangsiapo yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi

[kerugianJ dirinyo sendirl Dan seorang yang berdosa tidah dapat

memihul dosa orang lain, dan Kami fidah ahan mengodzab sebelum

Kami mengutus seorang rasul)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Barangsiapa
istiqamah di atas jalan kebenaran dan mengikutinya, yaitu agama

Allah, yang telah diutuskan Nabi-Nya SAW kepadanya, maka ia
berbuat itu untuk dirinya sendiri."

Dt Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (72321),Ibnu Athiyyah dalam lI Muharro Al
Wajiz Q/aa\, dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'UW Q/486).
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Maksud firman Allah, 4;)-r$rifr| "Maka sesungguhnya

dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, ' adalah, dengan

tetap istiqamah daln beriman kepada Allah serta Rasul-Nya, ia tidak

memberi manfaat selain dirinya.

Maksud firman Allah, irS;S "Dan barangsiapa yang sesat,"

adalatr, barangsiapa menyimpang dari jalan yang lurus dan tidak

mengikuti petunjuk, serta ingkar kepada Allah dan Muhammad SAW

serta kebenaran yang dibawa beliau dari sisi Allah, maka dengan

kesesatannya itu ia tidak memberi mudharat selain dirinya karena

dengan demikian ia telatr mengundang murka Allah dan adzab-Nya

yang pedih.

Maksud firman Allah, WU)a3E "Maka sesungguhnya dia

tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri," adalah, ia mendatangkan

dosa kesesatan pada dirinya, bukan pada orang lain.

Finrran-Nyr, iA 3+"r;S 3i1; "Dan seorang yang berdosa

tidak @pat memihtl dosa orang lain," maksudnya adalab seseorang

tidak akan memikul dosa orang lain. Allah berfirmaru +'AS 3iS;
i$ "Do, seorang yang berdosa tidak-dapat-memihtl dosa oiang
lain," karena maknanya adalah, '6?t 

't ;)t \)tt t 'tl Ij "Diti
yang berdosa tidak memikul dosa diri iuirr". b-ityu teramtit lataz/r-

tjf c.r.1.p yang berarti, aku memikul dosa ini. laifazhj;l berarti dosa

yang benttrk jamaknya adalatr ':r::\l , sebagaimana firman Allah, W
,-ifi *r; n6Lii\W "Tetapi kami disuruh membav,a beban-beban

dari perhiasan kaum f/u. " (Qs. Thaahaa l20l: 87) Seolah-olah makna

kalam ini adalah, seseorang yang berdosa tidak menanggnng dosa

orang lain, tetapi masing-masing diri memikul dosanya, bukan dosa

diri yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22209. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
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dari Qatadah, tentang firman Allah, i!3r"',r6 3i{; "Dan

seorang yang berdosa tidak dapat memihtl dosa orang

lain,"ia berkata, "Demi Allah, Allah tidak membebani

seorang hamba dengan dosa hamba lain, dan Allah tidak

menghukum kecuali dengan amalny a."7 
ee

Firman-Ny u, {;Ci ,i'*,r-K63 "Do, Kami tidak akan

mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul." Maksudnya

adalatr, Kami tidak membinasakan suatu kaum kecuali setelah

mengingatkan mereka melalui para rasul, dan menegakkan pada

mereka dengan berbagai tanda kekuasaan yang memutuskan alasan

mereka, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22210. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, {;gl g'+;SKY5
"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus

seorang rasul," ia berkata, "Allah tidak mengadazab

seseorang sebelum ia menerima berita dari Allah, atau datang

kepadanya keterangan yang jelas dari Allah. Allah juga tidak

mengadzab seseorang kecuali karena dosanya."8oo

222lL Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Mamar, dari Qatadatr, dari Abu Hurairah, ia berkata,

"Pada Hari Kiamat Allah mengumpulkan nyawa orang-orang

yang mati pada masa tidak ada rasul, orang yang gila, orang

yang tuli, dan orang yang bisu, serta orang-orang yang sudah

pikun saat Islam datang. Kemudian Allah mengutus malaikat

'e Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (31443) dalam bentuk maknanya

lznpa sanad, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81445).
t* lbnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al lllaiiz (3/415) tanpa sanad. Tetapi ia

berkata, "Satu kelompok perawi berkata, 'As-Suyuthi menyebutkannya dalam

Ad-Dut Al Mantsur (5l4ll) saat menafsirkan surah Al An'am ayat 164'."
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unfuk berkata, "MasuHah kalian ke nerala." Lalu mereka

berkata, "Bagaimana kami masuk neraka, sedangkan tidak

ada seorang rasul pun yang datang kepada kami?" Demi

Allah, seandainya mereka memasukiny4 maka neraka itu

menjadi dingin dan selamat bagi mereka. Kemudian Allatt
mengirim malaikat kepada mereka, lalu taatlatr kepadanya

orang yang ingin menaatinya sebelumnya."

Abu Hurairatr berkat4 "Bacalah ayat ini jika kalian mau, lij
{; lg i; '+,)- K 'Don Kami tidak akan mengadzab

sebelum Kami mengutus seorang rasul'."t0r

22212. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Hammam, dari

Abu Hurairah, dengan riwayat yang serupa.

coo

tS;'i3;,fi W'{tAW$i$';,}A#6:*iW
@t:;

"Dan jilaKarnihenilak merrttnasalcan ilfru regd, milf,
I<a,nni prlrintahl<an l<epadt or(mg- oftmg yarrJg hnirup mew ah

ili rcgui itu (wpayanter.(nti Nlah) tctopi nqela
melakailunlce&nhal<aan ilalarn negeri ia+ mala ilnf,h
sepantaxryabqlakuterhadapuyapulataan(l<ctennnn

rcr Abdurrazzaq dalam tafsimya (2D92),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712321),

Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (31132), dan Al Qurthubi dalam
Al Jami' li Ahkan Al Qur'an (10D30).Ia berkata, "Hadits rni mauquf, dan akan
disebutkan versi marfu'-nya pada akhir surah Thaahaa. Hadits ini diriwayatkan
oleh Ahmad dalam musna dny a (413 4) ;'
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Karri), l<srudim Kmni hancwl<mr negqi i/rrt
sehancur.hmnntnya." (Qs. Al Israa' tl?J: 16)

Tarrwirf irmanAlrah:i;:tawqii(,5'{,}"$J-t:jfrb
(^tX$j'i3jli$ @an jika Komi hendak membinasahan

suatu negeri, maka Kami perintahkan kepoda orang-orang yang
hidup mewah di negeri itu [supaya menaati ArtahJ tetapi mereka
melahukan kedurhahaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya
berlahu terhadapnya perkataan [ketentuan KamiJ, kemudian Kami
hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya)

Para ulama qira'at berbeda dalam membaca firman Allah,Ll
Qi. U"Voritas ulama qira'at Hijaz dan Irak membacanya $
dengan huruf alif dibaca pendek tanpa madd dan huruf mim dibaca

fothah dan taklfif, Jika lafaztr ini dibaca demikian, maka penakwilan
yang paling kuat adalah, Kami memerintatrkan orang-orang yang
hidup mewah untuk berbuat taat, namun mereka berbuat fasik dengan
bermaksiat kepada Allah dan melanggar perintatr-Nya. Dan, yang
berpendapat demikian adalatr:

22213. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas
berkomentar, tentang firman Allah, Q;rt Vl ,Maka Kami
perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di
negeri itu," ia berkata, ,.Maksudnya adalatr, Karni
perintatrkan untuk menaati Allah, namun mereka berbuat
maksiat."8o2

802 Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al et '*, (3A33,134), Al Mawardi dalam

4rN."m wa Al 'uytn (3D3s), dan Ibnu Athiyyah dalan Al Mnhorar Al wajiz
(3/444).
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22214. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sn[aik menceritakan

kepada kami dari Salmatr atau selainnya, dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata, "Kami perintatrkan berbuat taat, namun

mereka berbuat maksiat. "8o3

Selain itu, dengan bacaan demikian dimungkinan lafazh ini

berarti, Kami jadikan mereka sebagai para pemimpul, nqmun mereka

berbuat fasik. Itu karena orang Arab mengatakan ;iY't 7l tL 
*aia

adalatr pemimpin, bukan yang dipimpin".

Sebagian atrli bahasa Bashrah berpendapat bahwa bacaan ini

bisa berarti, Kami memperbanyak orang-orang yang hidup mewatr di

dalarnnya. Ggna membu}ilikan kebenaran pendapatnya ltu' ia

berargumen dengan Hubar yagg diriwayatlcgn dari Rasulullah SAW,

beliau bersabda" 
'rt& 

* \l i')iV i:;1, Srtt 'F "sebaik-baik harta

adolah htda yang balyak anabtya atau tanaman yang telah
,., , . tt801

dtDuaru.

Ia berkata' "Makna ucapan Nabi SAW adalah, oftmg yang

banyak kettuunannya."

Sebagian ahli baftasa Kufah mengkritik pendapat tersebut.

Mennrutnya, Lafazh.LTf tiaat berarti, Kami memperbanyak, kecuali

pada pola kalimat utT dengan huruf alif drbaca madd. Menurutnya,

Nabi SAW *"r,gu"ipk* 'i';;Yi:;l karena mengikuti lata;o'{;in,
seperti kalimat ?ryhY t c't'\jV *\,.. 

805 Lafaztr ?tii:b berpola

*' Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (5/19) dan Ibnu Athilryatr dalam Al Muharrar

Al Wajiz (31444).t* m- Ahmad dalam musnadnya(31468), Ath-Thabrani dalam Al Kabir Qllg1,no.
640't), Al Bukhari dalan At-Tariffi Al Kabir (11438), Al Baihaqi dalam ls-
Sunan (10/64), dan Al Baghawi dalatn Syarh As-Sunnah (10/387)'

805 HR Ibnu Majah dalam kitab Jenazah (1587) dan Al Baihaqi dalam As-sunan

(4t77).
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isim maful karena mengikuti pora otjljTV, dan lafizh tersebut
terbentuk da,:r crti7. '

Sementara itu, Abu Utsman membacanya'ulf a"og* tasydid
pada huruf mim, denganarti, Karni menjadikan pemimpin.8o5

22215. Ahmad bin Suftan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabari kami dari Aul dari Abu Utsman An-Nahdi,
batrwa ia membac anya€jl,terambil dari lafazh 'frVyt.ro,

Satu kelompok atrli takwil menakwili kalam ini sesuai dengan
penakwilan ini, dan yang berpendapat demikian adalatr:

22216. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku-dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, A;rt $ "Maka Kami perintahkan kepada
orang-orang yang hidup mewah di negeri ittt,,' ia berkata,
"Maksudnya adalah Kami kuasakan kepada orang-orangnya
yang jatrat untuk berbuat maksiat di dalamnya. Lalu ketika
mereka beruat demikian, Aku binasakan mereka dengan
adzab.Itulah maksud firman Aflah, #j ,F AG* 6{KS
a ijh'l- Qr 'aat 'Dan dimikiantah Kami
adokan pado tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang
terbesar agar mereka melahtkan tipu-daya dalam negeri
\1U'. "608

22217. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al easim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar AI

t6 Abu Alirh Ar-Rayahi membacanya demikian. Lihat Al Farra dalam Ma,ani At

-'ff^tr"QJi'?i.- An-Nukat wa At 'uvun (3/z3s)dan rbnu Athiyyah datan At
Muhsru Al WajizQlaag.t* fbnu Abi Hatim aa"rn afri-ya('712321).
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Kisa,i meriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi bin

Anas, bahwa ia membacanya €-;1. Ia berkata "Artinya

adalatr, Kami kuasakan."8oe

22218. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Hafsh, dari Rabi', dari Abu Aliyah, bahwa

ia membac a €]1 dengan tasydid' Maksudnya adalah' Kami

jadikan orang-orang yang berlaku sombong menguasai

mereka.slo

22219. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah' tt';i

- V" Ia berkata, "Maksudnya adalah, Kami utus'"811

22220. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sama.

Disebutkan dari Hasan Al Bashri, bahwa ia membac anya Urti

dengan arti, Kami memperbanyak orang-orang yang berbuat fasik di

dalamnya.El2

to, Abu Ja,far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (31136) dalam bentuk lafazlurya

dari Rabi bin Anas, et naghawi dalam Ma'atim At-Taruil Ql4s6) dari Mujahid,

au" af Qurthubi dalatn Atiami' li Ahkam AI Qur'an 001234):
t,. Ib;Atiiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (31444),Abu Ja'farAn-Nuhas dalam

ia,ani ii g*-o" (3n34) dengan laiazhnya dan Ibnu Abi Hatim dalam

tafsirnya QD322).ttr Mujahid dalarn tafsirnya (hal. 430).
st2 Lft;t Al Farra dalam Ma' ani Al Qur' an Qlllg)'

L

I

I
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Satu kelompok ahli takwil mengarahkan huruf ini kepada

penakwilan ini. Hanya saja, para ahli takwil yang meriwayatkan kepada

kami tidak menjelaskan perbedaan qira'at kepada kami, dan para ahli

talanil itu memaknainya: Kecuali sedikit dari mereka. Ulama yang

menakwilinya demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22221. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahlnr menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, V.,*S qF u;i ai.j uY i,r uilf rif. Ia berkata,

"Maksudnya adalatr, Kami perbanyak jumlah mereka."8l3

22222. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahwash

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimatr, tentang

firman Allah, Wli UTi, ia berkata, "Maksudnya adalah,

Kami perbanyak mereka."8 I

22223. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ibnu Aliyyatr menceritakan kepada kami dari Abu Raja', dari

Al Hasan, tentang firman Allah, WF vli, i^ berkata,

"Maksudnya adalah, Kami perbanyak mereka."sl5

22224. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabari kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatrhak

berkomentar, tentang firman Allah, qi;:, vli, iu berkata"

8" Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (5/19) dan Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al
'Uytn(3D35).

t'o fbnu Katsir dalam tafsirnya (8/462) dari Ikrimah, Qatadah, Adh-Dhahhak, dan
Hasan.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (51255\ dari Ilsimah.

"t lbid.
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"Maksudnya adalah, Kami perbanyak orang-orang yang

sombong di antara mereka."8l6

22225. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, v';i'-t-i' l''#nl v\1169.

Gt t",a5 Q.:;:,. Ia berkata, *Maksudnya adalatr, Kami

perbanyak orang-orang yang berbuat sewenang-wenang di

dalamnya, lalu mereka berbuat fasik di dalamnya dan

bermaksiat kepada Allah. (ri' lltj'i "Kemudian Komi

hancurkan negeri itu selwncur-hancurnya'" la berkata,

"Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum,

maka Allah mengirim orang untuk memperbaiki mereka.

Namun bila Allatr menghendaki kerusakan bagi suatu kaum,

maka Allah mengirim perusak kepada mereka. Apabila Allatt

hendak membinasakan suatu kaum, maka Allatl

memperbanyak orang-orang yang berbuat sewenang-wenang

di dalamnYulst7

22226. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, W:;l uli' la

berkata, "Maksudnya adalah, Kami memperbanyak

mereka."8l8

22227. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az-Ztthi, ia berkat4 "Pada suatu hari

Rasulullatr sAw masuk ke kamar Tainab sambil bersabda,

"o lbid.
,r, Ibid
ttt Abdurrazzaq datam tafsirnya QD93) dan Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkam

AlQar'an00nX).
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'Tiada tuhan selain Allah. Celakalah orang-orang Arab
dengan perkara yang buruk Telah dekat hari terbulanya
ilratan Ya'juj dan Ma'juj seperti ini'. Beliau melingkarkan

ibu jari dan telunjuk beliau. Zahab lalu bertanya, 'Ya
Rasulullah, apakah kami binasa sedangkan di antara kami ada

orang-orang shalih?' Beliau menjawab, 'Ya, apabila telah

banyak kckcjian'. "tte

22228. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, I tbrt qF u';i 1;-; uP i,l uirl 6y5 . ta
berkata, "sebagian ulama menyebutkan bahwa uiT artinya
yaitu, Kami memperbanyak. Orang Arab menyebut sesuatu

yang banyak dengan istilatr tf. ly^mereka mengungkapkan

bahwa suatu kaum telatr banyak, maka mereka mengatakan

iri 'i. yl a,eru ip, tl yang artiny4 mereka telah menjadi

6anyak dan besar. Sebagaimana syair Labid berikut ini:

fi,t',P t:i)i-'u-r- trlrf 'o1j t*t rrLlJ-'c:y

"Kalau mereka senang, maka mereka pasti jatuh.

Dan kalau merela banyakpada suatu hari,

maka merelca akan menjadi berlanrang."820

Lafah]:lr aaaan mashdar ftata jadian), dan bentuk isimfa'il
ftata benda pelaku atau sifat) adalah sebagaimana firman Allah, .iii

lf-,1l,E-L c+ "sesungguhnya knmu telah berbuat sesuatu kesalahan

yangbesar. " (Qs.Al Kahfi [8]:71)

8te HR. Al Bukhari dalan Ahadits Al Anbiaa' Q346), Muslim dalam Al Fitan (1,
2), At-At-Tirmidzi dalam Al Filan (2187),Ibnu Majah dalam Al Fitan (3935),
Ahmad dalam musnadnya (428), dan Al Albani dalan Ash-Shahihah (987).t" Ibnu Athilyatr dalamAl Muhanar Al Wajiz(3t445).
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Bacaan yang paling mendekati kebenaran menurutku adalatt

Art (,X dengan h,mf alif dibaca pendek dat mim dibaca taphfif

berdasarkan kesepakatan argumen para ulama qira'at untuk

membenarkannya, bukan bacaan selainnya.s2l Jika ini merupakan

bacaan yang paling mendekati kebenaran, maka tal61 ril yang paling

tepat adalah, Kami memerintahkan penduduknya untuk berbuat taat,

ftrmun mereka justru berbuat maksiat dan fasik di dalarnnya, sehingga

mereka pantas menerima ketetapan tersebut. Itu karena kebanyakan

arti lafazh G7( aaafafr, Kami perintatrkan, lawan kata "melararl$",

bukan yang lain. Mengaratrkan makna kalam Allah kepada yang

paling masyhur dan dikenal, merupakan hal yang lebih baik, meskipun

ada peluang untuk diartikan selairurya.

Maksud firman Allatl, AW "Tetapi mereka melahiran

lrcdurholraan dalam negeri itu," zrJralah, lalu mereka menentang

perintah Allah di dalamnya dan keluar dari ketaatan kepada-Nya.

Maksud firman Allah, Sili$|ii "Mol- sudah sepantasnya

berlaht terhadapnya perkataan (retentuan Kami)," adalah, maka

dengan maksiat dan kefasikan mereka kepada Allah itulah jatuh pada

mereka ancaman Allah yang ditayangkan-Nya kepada orang yang

lgfur kepada-Nya dan menentang rasul-rasul-Nya, yaitu kebinasaan

setelah diberi peringatan melalui para rasul dan argumen-argumen.

Maksud firman Allah, hX $ji "Kemudian Kami

hancurlan negeri itu sehancur-hancurnya," adalah, maka Kami

runtutrkan negeri tersebut seruntuh-runtutrrya, dan Kami binasakan

penduduk yang tinggal di dalamnya sebinasa-binasanya. Sebagaimana

syair Farzaqad berikut ini:

t3t :, i;i t:p vi ...U ;i ft j o"'t

ar Lihat.el Bab Al ttluhith karya Abu Hayyan QD4\.
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"Mereka mengalami semisal peristiwa pagi Tsamud

Tatlrala ia berteriak, lalu Allah menghancurkan mereka sehancur-
, ,t822nancurnya.

@@@

ff7*Q;\K,',"$
L2

e ;;4 s'jS<-KA'€3
@u

"Donberapabanyahyal<awnsesudahNuhtnlahKani
binasal<f,rr. Dan arlcuplah Tuhannru Mahfl Mengetnlrui logi

Malw Melihat da sa harnb a.harnba.Nyo. "
(Qs. Al Israa' [1?]: !7\"'

Takwil lirman Attah: ,$,i?rU ; e ,;i\i<-<i3 $S

@ UW.trQ,i"\ @an beiapa baivaknva kaum sesudah Nuh

telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui

lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya)

Ini merupakan ancaman Allah kepada orang-orang yang

mendustakan Rasul-Nya, Muhammad SAW, dari kalangan orang-

orang musyrik Quraisy, serta pemberitahuan Allah kepada mereka,

bahwa jika mereka tidak berhenti dari mendustakan Rasul-Nya SAW,

maka Dia akan menjatuhkan murka-Nya kepada mereka, menurunkan

siksa-Nya kepada mereka seperti yang diturunkan-Nya kepada umat-

umat sebelum mereka yang mereka ikuti jalannya dalam mengingkari

Allah dan mendustakan rasul-rasul-Nya.

822 Lihat Ad-Diwan (l/355) dan Al Muharrar Al lVajiz karya Ibnu Athiyyah (31445).
t" Ini adalah bait kedua dari bait yang panjang dalam tema Jaral Mukhziyaat ala

Kulaib. Lihat Diwan (l/355) dan Al Muharrar Al Wajiz (31445).
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Allah berfirman, "Kami telatr membinasakan dari sebelum

kalian sesudah Nuh hingga ztlmar- kalian generasi yang mengingkari

ayat-ayat Allah, kufur kepada-Nya, dan mendustakan rasul-rasul-Nyq

seperti yang kalian lakukan. Kalian tidak lebih mulia bagi Allatt

daripada mereka, karena tidak ada hubungan antara seseorang dengan

Allah. Allah akan mengadzab suatu kaum dengan adzab yang tidak

ditimpakannya kepada kaum lain, atau memaafl<an dosa-dosa satu

golongan manusia" ftlmun Dia mengadzab golongan lain lantaran dosa

yang sama. Oleh karena ittr, kembalilatr kepada ketaatan terhadap

Allah, Tuhan kaliaru karena Kami telatr mengutus seorang rasul

kepada kalian yang mengingatkan kalian akan argurnen-argumen

Kami kepada kalian, dan membangrrnkan kalian dari lalai. Kami tidak

akan mengad?ab suatu kaum hingga Kami utus kepada mereka

seorang rasul yang mengingatkan mereka akan argumen-argumen

Allah. Ikmi telatr mengutus seorang rasul kepada kalian, namun

kalian tetap bersilolkuh pada kefasikan kalian."

9';V'trq, :,j\{-r,,& " Dan cuhtplah ruhanmu Maha

Mengetahui lagi Moha Melihat dosa lamba-hamba-Nya."

Maksudnya adalah, cukuplatr Allah bagimu watrai Muhammad,

sebagai yang mengetahui dosa-dosa makhltrk-Nya, karena tiada suatu

pun dari perbuatan orang-orang musyrik dari kaummu itu yang

tersembunyi dari-Nya dan tidak pula perbuatan manusia selain

mereka. Dia mengetahui, mengenal, dan melihat semua itu, sehingga

tidak ada yang tersembunyi dari-Nya, tidak tidak ada benda seberat

dzarrah pun di bumi dan di langit yang luput dari pengamatan-Nya,

dan tidak pula yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai batas lamanya kurun.

22229. Mujatrid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya^d menceritakan kepada kami, Harnmad bin Salamah

menceritakan kepada kalni daxi Abu Muharnmad bin
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Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Satu kurun berarti 120

tatrun. Rasulullah SAW diutus pada awal kunrn, dan yang

terakhir di antara mereka adalah Yazidbin Mu'awiyah."824

Ulama lain mengatakan seratus tatrun, dan yang berpendapat
demikian adalatr:

22230. Hassan bin Mtrhammad bin Abdunatrman Al Himshi Abu
Shalt Ath-Tha'i menceritakan kepada kami, ia berkata:
Salamah bin Hawwas menceritakan kepada kami dari
Muhammad bin Qasim, dari Abdullatr bin Bisr Al ldazini, ia
berkat4 "Nabi SAW meletakkan tangan beliau di kepalanya

seraya bersabda, 'Anak ini akan hidup selama satu htrun?'
Alan lalu bertanya, 'Berapa itu satu kurun?' Beliau
menjawab, 'seratus tahun'. "825

22231. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Salamah bin Hawwas menceritakan kepada kami
dari Muhammad bin Qasim, ia berkata, "Kami senantiasa

menghitung usianya hingga genap seratus tahun, kemudian ia
meninggal.'826

Abu Shalt berkata, "Salamah mengabariku batrwa Mutrammad
bin Qasim ini adalah menantu Abdullah bin Bisr."

Ulama lain berpendapat sebagai berikut:

22232. Isma'il bin Musa Al Fazari menceritakan kepada kami, ia
berkata: Umar bin syair mengabarkan kepada kami dari Ibnu

t2{ Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn QB6) dan Ibnu Athiryah dalam Al
Muhuror Al WajizQl4a\.

ru Ibnu Athiyyah ddan Al lvtuhorar Al Wajiz Ql4afl, Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al
Masir (315) saat menafsirkan surah AI An'aam ayat 6, dan Al Baghawi dalam

- Ma'alim At-Tar?zil (31488).t" lbnu Athiryah dalam Al Muhorar Al Wajiz Q/445).
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Sirin, ia berkata: Rasulullah SAW bersaMa, "Satu htrun

adalah 40 tahun."827

Partikel 9 dimasukkan ke dalarn lafazh 'q-Stpadatral kata

.i[7 seharusnya berposisi sebagai fa'il (sttbiep dan dibaca rafa'

(dhammah), karena makna kalam ini adalah, Tuhanku cukup bagimu

sebagai yang mengetahui dosa hamba-hamba-Nya. Hal ini untuk

menunjukkan pujian. Demikianlatr yang dilalorkan orang Arab dalam

mengungkapkan kalimat pujian atau celaan, dengan memasgkkan

partikel ? pfu fa'il'rlya -yang sehanrsnya diblca- rafal. Seperti

perkataan mereka, *i y.ifl,'y-i ?r' irqi U.iQ.sC, }*&+v
66i, serta kalimat-kalirnat-serupa. Seandainya partiket v dihilangkan

dari kata benda ini, maka ia dibaca fara', sebagaimana rmgkapan

penyair berikut ini:828

rl*1i')t**'rs$, F '^ito,.';t t'y f €F-:
"Yang tersembunyi dari seseorang dituniul*an oleh hewan

Kurbannya.

Culatptah hewan hrban itu mengabarikan aPa yang disembunyikan

seseorang. "829

Tetapi, jika kalimat tidak mentrnjukkan pujian atau celaan,

maka mereka tidak memasukkan partikel ,./ pada fa'il. Tidak boleh

dikatakan *Lrit saat Anda memaksudkannya'$Ll i6 "saudaramu

t27 Al Hindi dalam Kara Al 'Ummal Q133,3019), As-suyuthi dalan Ad-Durr Al
Mantsnr (5D59), ia menisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih, Al Mawardi dalam

An-Nukat wa Al 'Uyun (3/7), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/5), dan Ibnu

Athiyyatr dalamAl Muhsrr Al lYaiiz(31M5).
ru Dia adalah Ziyad bn T*lid Al Adawi, sebagaimaoa disebutkan oleh Ibnu

Manzhnr dalam Lisan Al'Arab (entri: qrJr).
t2, Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'm Qlllg) menjadikannya argun€n tentang

kebolehan masuknya partikel f pfu lafaz.h yang dibaca rafa' i*.a digunakan

untuk memuji.
Ibnu Athilyah dalan Al Muharr ar Al Wai iz (3 I M5).
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berdiri", kecuali Anda memaksudkannya, seseorang memberdffian
saudaramu, karena makna ini berbeda dengan makna yang pertama.

@o@

fr 6:; t L- j AXs c. e.:i, W, 
^$:rt ij_i,f s

@ 6;r Gi\i;;L:ii;
"Barurgsiapamenghendakil<ehidupansel<uatg(ifuriawi),
nah Karrr'i. segual<mt baginy a di &Lrrif, itu apa yar.g Kanri

l<chendakibagiorarJgyarrgKanil<ehmdakiitor,Kanri
tenhtl<firr bagirrya Neraka J alwnan; i4 al<frr n,emmtkirJyd

dalfirJ l<eadafrr. tercela dan terusir." (Qs. Al Israa' tl7] : 18)

Talrwil firman AIIah: #.',6 6 Q.:i'W'^Etlii ij;i( i,
Gfi Gi qn5-'# :i, g;;'t L.j -@origsiapa

menghendahi kehidupan sekarong [daniawiJ, maka Kami segerakan
baginya di dunio itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang
Kami hehendaki dan Kami tentukan baginya Neraka Johanam; ia
akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta,ala berfirrran" "Barangsiapa
usahanya tertuju pada dunia yang berjangka pendek, dan untulanya ia
bekerja serta berusatr4 dan hanya dunia yang dicarinya, tanpa
meyakini adanya Hari Kembali, serta tidak mengharapkan patrala dan
takut hukuman dari Tuhannya atas perbuatannya, maka Kami
segerakan baginya di dunia apa yang Kami kehendaki.

Maksud firman Allah, L-j;At66ti4:i,W ,Matro Kami
segeralran baginya di dunia itu apa yang Kami kchendaki bagi orang
yang Kami kehendaki, " adalah, Allah menyegerakan baginya di dunia
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apa yang dikehendaki-Nya, berupa kelapangan duniawi, atau

kesempitan dunia bagi yang Allah kehendaki demikian, atau

membinasakannya dengan hukuman yang dikehendaki-Nya.

5;1 tlji t'ei Z;'& :i 6;;';i "Dan Kami tentukan

baginya Neraka Jahanam; ia akan memasukinya dalom kcadaan

tercela dan terusir. " Maksudnya adalatr, kemudian Kami masukkan ia

saat ia datang kepada Kami di akhirat ke dalam Neraka Jahanam.

q.i"dalam keodaan tercela" dalam keadaan tercela lantaran kurang

bersyukur kepada Kami dan pengguraan yang salatr terhadap kanmia

Kami di dunia. 5;1"dan terusir" dia mengatakan: Dalam keadaan

terusir: Dijauhkan di dalam api neraka.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli tak\iliI,

dan yang berpendapat demikian adalah:

22233. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, :i WLr$i Li-i( S
lrj di6 t, \i+. "Barangsiapa menghendaH *enraupan

sekarang (duniatti), maka Kami segerakan baginya di dunia

itu apa yang Karni kehendaki bast orang yang Kami

kehendaH," ia berkata, "Barangsiapa yang dunia menjadi

cita-cit4 pencapaian, pencarian, dan niatnya, maka Allah
menyegerakan baginya di dunia apa yang dikehendaki-Nyq

kemudian Allah menyeretnya ke Neraka Jatranam. Allalt
berfirman, g;:C, Gf qn5-'fr. !5 6Z;3 'Dan Kami

tentukan baginya Neralca Jahanam; ia akan memasukirrya

dalam kcadaan tercela dan terusir'. Ia dicela berkaitan

dengan nikmat Allah, dan terusir dalam kebencian Allah.'t3o

t30 fbnu Abi Hatim dalam tafsimya (712322). Tetapi, ia menyebutkannya dari Adh-
Dhahhalq dan nampalorya ini merupakan kekeliruan dari para penyalin, karena
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22234. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Thayyibatr
(seorang syaikh Mishshishah) menceritakan kepadaku, ia
mendengar Abu Ishaq Al Fazari berkomentar tentang firman
Allah, '.'"j /XSC A-:i W "Moka Kami segerakan
bagilrya di dunia itu apa yang Kami kehendaH bagi orang
yang Kami kchendaki. " Ia berkata, "Maksudnya adalatr, bagr
orang yang Kami kehendaki binasa."83l

22235. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu.awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, l1;i "Dalam kcadaan tercela," ia berkata,
"Artinya adalah rilU 6ercel u)."83'

22236. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang
firman Allah, Lj ,;.{A 6 q4.:i, WL)1 '+j-ig J
" Barangsiapa menghendaki kehidupan selarang (dunia,nti),

maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami
kchendaki bagi orang yang Kami kchendaki," ia berkata,
"Lafazh L$i artinya dunia."833

@oo

As-suyrthi dalarn Ad-Darr Al Mantsur Gn4q menyebutkan atsu raim yaag
lebih pendek dari Adh-Dhahhd(t'r fbnu Athiyyatr dalarn Al Mtrharrar Al Wajiz (314/16).o" Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7/2323).

833 Az-7aya1 dalam Ma'qri Ai Qur'an'QD33) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhuro Al Wajb (3ltA6).
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L\L .i^$3 br'; ri;; u A;',b{i1Li\ i1'3

@6,<E#7
uDutbarmgsia\dyangmenghffidilikchfu luptalhitordrart

berusahal<e aruh iAt dengan nrngguh,sungguh setms i4
adalahmtir,min,mallunr':elluituadalahorcmg'ororrgyortg
usalluerrryo dibalas denganbaik" (Qs. Al Israa' [17]: 19)

Telcwil firman Alla[: i.9';t (:;76 ,jXt 1?.$ii6 e13

@ 6r<E AfulrrL ,l*;ft @an barungsiapa yong menghendahi

kehidupan akhirat dan berusaha he arah itu dengan sungguh-

sungguh sedang ia adalah tnuhrtn, maka mereka itu adalah orang-

orang yang usahanya dibalas dengan baik)

Maksud firman di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman,

"Barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat, mencariny4

mengerjakan amal untuknya, yaitu berbuat taat kepada Alatr dan apa-

apa yang diridhai-Nya. '*31 't; 'sedang ia adalah mubnin':

sedangkan ia membenarkan pahala Allah dan besarnya balasan Allalt

atas usatranya mencari akhirat, tidak mendustakan-Nya seperti yang

dilaknkan orang yaog menginginkan kehidupan dunia. $iE 'Maka

mereka'yakni: Barang siapa yang melakukan hal ittt, A56\L
'Adalah orang-orong yang usahanya'yakni: Amalan ketaatan yang

mereka lakukan untuk Allah, gK$'Dibalas dengan baiv maka

Allah akan memberi balasan yang baik kepada mereka atas perbuatan-

perbuatan baik merek4 serta memaafkan kejelekan-kejelekan mereka

dengan rahmat-Nya.

Penjelasan ini sebagaimana dalam riwayat-riwayat berikut ini:



Tofsbdl;h:Ihafuri

22237. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
da{, Qut"aah, tentang fi+r* Allah, U S:";',}-SiiLfi fi3
5KE,i:;:,'otL,[A1fu';i';, W- " Doi b*orsriopo

yang menghendaki kchidupan akhirat dan berusaha kc arah
itu dengan sungguh-sunggh sedang ia adalah mulonin,
maka merela rtu adalah orang-orang yang usahanya dibalas
dengan baih" ia berkata "Maksudnya adalah, Allatr
membalas kebaikan-kebaikan mereka dan memaafl<an

kej elekan-kej elekan mereka."834

aoo

@w
"Kepada masing.nasing golangmt baik golongdrr ini

rnaupungolonganituKolnriberil<orJba,nttmtilmi
l<ryrwrahfrrrTuhantrnt.Danl<ffiuralwrrTuhanmuddak

ilapat dilwlangi." (Qs. Al lsraat [17]: 20)

Takwil liman Allah: LA|J ibW'u;{y;) ;.iF'$S?
@ 61i 1j'itlilx"poda masing-masing gotongan baik gotongan
ini maupun golongan itu Kami berihan bantaan dari kemurahan
Tuhanmu Dan kemurahan Tuhanmutidah dapat dihalangi)

Maksud ayat ini adalatr, Ttrhanmu memberi bantuan, wahai
Mutrammad, kepada kedua golongan tersebut, yaitu orang-orang yang

menginginkan kehidupan duniawi dan orang-orang yang

3;; 5l; LAij',,$ W, ;$b, ;-$b # #

E3a As-suyutlri dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/259).
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menginginkan akhirat serta melakukan usaha dalam keadaan beriman

di dunia ini. Allah memberi sebagian rezeki-Nya kepada keduanya

hingga keduanya mencapai batas yang ditentukan dan

menyempurnakan ajal yang ditetapkan baginya. Kemudian keduanya

berbeda setelah mati, dan keduanya berbeda jalan setelah sampai

kepada sumber. Kelompok orang-orang yang menginginkan

kehidupan duniawi kembali kepada Jahanam, dan kelompok orang-

orang yang menginginkan akhirat pergi ke surga.

W 3);;':!& L((,i "Dan pcmurahan Tuhanmu tidak
dapat dihalangi." Maksudnya adalatr, kanuria Tuhanmu yang

diberikan-Nya kepada makhluk-Nya yang dikehendaki-Nya di dunia,

tidak bisa dihatangi. Tidak satu pun dari makhluk-Nya yang mampu

menghalangi-Nya memberikan karunia.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adadatr:

22238. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang fir,lan Allah, b;.1'jI6 ;..i;lry 3:;g
W 3S; *fi ir(6 ", W "Kepaila masing-masing

golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami

berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kcmurahan

Tuhanmu tidak dapat dihalangi. " Arti lafaz/r- $$i aaAun

dikurangi. Allah telatr membagi dunia ini antara orang yang

berbakti dengan orang yang berbuat dosa, dan membagi

alilrirat secara khusus di sisi Tuhamu bagi orang-orang yang

bertakwa.E35

t35 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5t246), ia menisbatkannya kepada Ibnu
Abi Hatim dari Qatadah.
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22239. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, AI;Lai;
W 3V; "Dan kernurahan Tuhanmu tidak dapat

dihalangi, " ia berkata, "Maksudnya adalatr, dikurangi."836

22240. Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan
kepada kami, ia berkata: Satrl bin Abu Shalt As-sarraj
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hasan

berkomentar tentang firman Allah, ..1f" :, i{p: ;.itrl 3:; g
q "Kepada masing-masrng golongan baik golongan ini
mmtpun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan
Tuhanmu," ia berkat4 "Masing-masing diberi dunia, yang
berbuat baik dan yang berbuat dosa."837

22241. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas membaca
firman Allah, itA 6 \i4 5, 6i; i-;r:fi i; i,( S
" B ar angs iapa menghendaki ke hi dupan s e kar ang (dunia,nt i),
malra Kami segerakan bagtnya di dunia itu apa yang Kami
lrphendaki...." tJ..$i i(J i$ "Dan barangsiapa yang
menghendaH kchidupan akhirat...." Kemudian ia membaca
firman Allah, 

"b ltr i i{y;, ;{tb :,} g ,,Kepada

masing-masing golongan baik golongan ini maupun
golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan
Tuhanmu." Ibnu Abbas berkata, ,,Allah memberi rezeki

t'u Abdurrazzaq dalam tafsirnya QD56) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun(3D37).t" Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (712322), Asy-syaukani dalam Fath Al eadir
(hal.923), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil (3Dl).
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kepada orang yang menginginkan kehidupan drmia juga

memberi rc?Ekikepada orang yang menginginkan akhirat'"

Ibnu Juraij berkomentar, tentang firman Allah, {iL(6
W (4; "Dan kcmurahan Tuhanmu tidak dapat

dihalangi.i Iu bok"t , "Maksudnya adalah dikrnangi.'83t

22242. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Tentang firman Allah, ;1Ft ;{F'*g " Kepada masing'

masing golongan baik golongan ini mmtptn golongan itu

Kami berikon bantuan." Ia berkata, "Maksudnya adalatr atrli

dnnia dan atrli akhirat. W3#rAf;Lgi; iVWb"Dari
kcmurahan Tuhanmu. Dan kcmurahan Tuhanmu tidak dapat

dihalangi." Ia berkata, "Maksudnya adalatr dicegah."83e

22243. Yturus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, ;$n:t ;'i1^ US? "Kepada masing-masing

golongan baik golongan ini mauryn golongan itu Kami

berilcan bantuan." Maksudnya adalatr ahli dgnia dan ahli

akhirat. W 3\; Xl"; iar; E W i2 " Dari kcmurahan

Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dilalangi'"

Ia berkata, "Maksudnya adalah, baik orang yang berbakti

maupun orang yang pendosa. Lafazh lriti *tny^ adalatr

dihalangi." Kemudian ia membaca firman Allah, 'K ltiiJf KV *s; 'iK: ';hfi3 ,# & #; Cfi,
"Perhatikanlah bagaimana l(ami lebihkan sebagian dari

mereka atas sebagian (yang lain). Dan pasti kchidupan

s3t Al Mawardi menyebutkan riwayat serupa dalan A*M*at wa Al '(Jyn Q1486)

dan As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (51246) dengan lafaziny4 serta

menisbatkannya kepada Ibnu Mrurdzir dari Ibnu Abbas.
t3e lbnu Abi Hatim dalam tafsimya On3B).



aWirat lebih tinggi tingkotnya dan

kcutamaannya."uo

o@a

Tafstu Adl.flhafui

lebih besar

KY e{; Ky'+-}r; A * ;#l:tui SS Sr
@d-,'#

'Pedwtil<fi rlahbagaimonaKarnilebihl<f,nsebogionilari
rnqelca atas sebagian (y ang lain). Dan pasti l<ehiilupart

alJri,lru lebih tinggi tindratrrya ilan lebih besar
l<eutamaannyc." (Qs. Al Israa' [1772 2ll

Tatrwil firman Auah: K\ t;t$i; * S #:,C{i C{Sf
@ >{-+X KY ,g; (Perhatihanlah bagaimana Kami lebihhan

sebagian dari mereha atas sebagian lyang lainJ. Dan

kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih

keutamaannya)

Maksud firman di atas adalatr, Allah berfirman kepada Nabi

SAW, *Lihatlah wahai Muhammad dengan mata hatimq kedua

kelompok yang salatr satunya menginginkan negeri duniq

menrmtutry4 dan bekerja untuknya, sedangkan yang satunya lagi
menginginkan negeri akhirat dan berupaya untuknya dengan meyakini

balasan Allah atas usahanya."

6; & #;6'X' ,3! "Bogoimana Kami lebihkan sebagian

dafi mereka atas sebagian (yang lain)." Maksudnya adalah, lihatlatt

bagaimala Kami mengutamakan salah satu dari dua kelompok itu atas

kelompok yang lain, dengan cara membuka mata hati yang satu untuk

pasti

besar

* Ibtd
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melihat petunjuknya, Karni tunjukkan kepadanya jalan yang paling

lurus, dan Kami mudalrkan ia untuk berbuat yang lebih lurus.

Sementara itu, di sisi lain Kami abaikan yang satu lagi, Kami sesatkan

ia dari jalan yang lurus dan Kami ttrtupi mata batirurya dari jalan

hidayah.

gg;K\ i;.fri "Dan pasti kchidupan akhirat lebih tinggi
tingkatnya." Dia mengatakan: Orang-orang yang menginginkan

kehidupan akhirat lebih tinggi derajatrya di negeri akhirat. Sebagian

di atas sebagian lainnya karena perbedaan tingkat amalan mereka,

serta besarnya keutamaan yang diberikan Allatr kepada sebagian dari

sebagian yang lain yang diberi kelapangan di dalamnya.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

22244. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

, dari Qatadah, tentang firman Allah, & #ffir ,iS Sf
,* "Perhatikanlah bagaimana l{ami lebihkan sebagian

dari mereka atas sebagian (yang lain)." Maksudnya adalah

di dunia. i,*XiSV 
"g;';gi';;-rt 

"Dan pasti kchidupan

akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar

keutamaannya." Orang-orang mukmin di surga memiliki
banyak tingkatan, dan mereka memiliki keutamaan menurut

amal-amal mereka. Kami diberitahu batrwa Nabi SAW

bersabda, 9f ,1. "j 
jaits 76.tri' d*| *, ,Yl *t g.',tt

W;65 f':\t "Jarak antara penghuni surga yang paling

tinggi dengan (penghuni surga) yang paling rendah

derajatnya seperti bintang yang terlihat di Timur bumi dan di

Baratnya."84l

s' HR. Al Hindi dalam Kanz Al 'Ummal (39400).



Tafstu Ah:I'habari

$i c; r'iii ?r; @tSt ei:4J
"Janganlahlrerrau adal<ilrr arhan yar.glain di sareing

/:Jlah, agar l,anu fidak menjadi tercela dfrrr finak
ditinggall<nn (Nlah)." (Qs. Al Israa' lLTl:221

TatrwitfirmanAltah:@{;L1C;,'i35iA:A$iJ-+J
(Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar
kamu fidah menjadi tercela dan tidah ditinggalkan [AllahJ.

Maksud firman di atas adalatr, Allah berfirman kepada Nabi
SAW, "Janganlatr engkau menjadikan, wahai Muhammad, sekutu bagi

Allah dalarn ketuhanan dan ibadatr kepada-Nya, tetapi murnikanlah
ibadah bagi-Nya, dan berikanlah uluhlryah hanya kepada-Nya, karena

tiada tuhan selain Dia. Jika engkau menjadikan bersama-Nya tuhan

selain-Nya dan menyembatr bersama-Nya tuhan selain-Nya, maka

engkau akan duduk dalam keadaan tercela, yaitu menjadi tercela

karena tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang

dikaruniakan-Nya kepadamu, dan memanjatkan syukur kepada selain

Tuhan yang melimpahkan kebaikan kepadamu, serta menyekutukan

Allah dalam pujianmu dengan makhluk yang tidak bersekutu dengan-

Nya dalam memberi nikmat kepadamu. Selain itu, engkau akan duduk
dalam keadaan ditelantarkan. Tuhanmu akan menyerahkanmu kepada

orang yang berniat jahat kepadamu. Jika Ttrhanmu yang merupakan

Penolong para kekasih-Nya itu menyeratrkanmu kepada mereka, maka

tiada bagimu penolong selain Allah yang menolong dan membelamu."

Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22245. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid,

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, 'tiiA:@L;f'{j:1$
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{ifi C}f "Janganlah kamu adakan tulan yang lain di
samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak
ditinggalkan (Allah), " ia berkata, "Maksudnya adalatr, dicela

berkaitan dengan nikmat Allah.'842

Meskipun ayat ini secara tekstual ditujukan kepada Nabi

SAW, namun yang dimaksud adalatr seluruh hamba Allatr yang

terbebani taklif,,

oec

1''+ "$;!f('i;;t n-rj:$;u I if 5f,51 i$ e;ii
,4 s; cg$ $-6,f"gt t3g J r:i3314i

q?{'i
"Datt Tuharvru @ldh menerintahlort rupeyal,anu iangart
rneny errtah selain Din dnn hendaklah l<$rru bqknt baik

padf, ibubapal<,nw dmgan sebaik bailcrrya. Jilic salah
seor(mg ili antaral<eiluanya dtaukc&n dumrya sampai

benurwr lmiut dalam pernelihmaanrrru, maliu selqli.l<ali

iangarJldh l<mw ntmgatal<an lnpada lceiluanya pulataan
'ah' ilf,n jangarJlahl,arru nernrrberr.lcak ntrr:eliu dart

ucapl<milahl<cpadanerelapul<ataanyarrgmulid."
(Qs. Al Israa' U71:23)

lL-P @an Tuhanmu telah memerintahhan supaya kamu

Takwil lirman Auah: 'er;; d-n:;ijtrit{t V:3$1 45 $i
$3 c{: fi 6:1ii; $15 & *, 69 Ja'3';?ii n''+'#_cy

e2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnyaQD323).
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jangan menyembah selain Dia dan hendaklah katnu berbuat baik

pada iba bapahmu dengan sebaik-baihnya. Jiha salah seorang di

antara keduanya atau kedua-duanya sampai berunur laniut dalam

pemeliharaanmn, maka sekali-kali ianganlah kamu mengatakan

hepada keduanya pethataan 'ah' dan ianganlah hatnu membentak

mereka dan ucapkanlah hepada mereka perkataan yang malia)

Maksud ayat ini adalatr, wahai Muhammad, Tuhanmu telatr

menetapkan perintatr-Nya kepada kalian untuk tidak menyembatr

selain Allah, karenatiada yang pahrt disembatr selain Allah.

Para atrli talonil berbeda redaksi dalam menakwili firman

Allah, i$ ;i5 "Dan Tuhanmu telah memerintahkan " Meskipun

maksud mereka semua adalatr sama. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini:

22246. Ali bin Daud menceritakan kepadakrl ia berkata: Abduttafu

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, :0{t 5:i;J1 inJ ;ii "Dan ruhanmu tetah

memerintahkan supcrya komu iangan menyembah selain

Dia," ia berkata "Lafazh 6d artinya adalatr

memerintahkan."843

22247. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakatiya

bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang

laki-laki datang kepada Hasan dan berkata *Aku mencerai

istiku tiga kali." Hasan lalu berkata, "sesungguhnya engkau

telatr bermaksiat kepada Tuhanmu dan istrimu telah tercerai

ba'in darimu." Laki-laki itu lalu berkata, *Allah telatr

*, Al Farra Mm Ma,sti Al Qr'ot Qtlzl), Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al
,uwr?D3T), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (31489),dan Ibnu Athiyyah

dalam Al Muhurs Al Waiiz (31U7).
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menakdirkan itu padaku." Hasan lalu berkata dan ia adalah

orang yang elok batrasanya, "Allah tidak menakdirkan."

Maksudnya Allatr tidak memerintatrkan. Hasan lalu membaca

ayat. ;uy $ 6:#' <1 irJ $t "Dan Tuhanmu telah

memerintahkan supcya kamu iangan menyembah selain

Dia." Orang-orang kemudian berkata, "Hasan berbicara

tentang qadar."8e

22248. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, lUyitb:#'Jl eJ ;i1
"Dan Tuhanmu telah memerintahknn supcya lcamu jangan

menyembah selain Dia." Maksudnya adalah, Tuhanmu

memerintahkan katian agar tidak menyembah selain-Nya.

Jadi, inilah qadha Allah yang segera. Sebuah hikmatr

mengatakan, 'Barangsiapa membuat kedua orang fuanya

. ridha, maka ia telatr membuat Penciptanya ridha. Barangsiapa

membuat kedua orang tuanya marah, maka ia telah membuat

Tuhannya **r1rr.rr845

22249. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Tstr menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadatr, tentang firman Allah, :gt=ff 5:;3$1 e.i $i
"Dan Tuhanmu telah memerintahkan suPoya kamu jangan

menyembah selain Dia," ia berkata, "Allah memerintahkan

agar kalian tidak menyembah selain Dia."

e Ibnu Athiryatr dalarn Al Muharrar Al Waiiz QlaaT).*' Kami tidak menemukannya dengan lafadr ini dalam kitab''kitab rujukan yang

kami punya. Hanya saja, diriwayatkan dari Qatadah, bahwa ia berkomentar

tentang firman Allah:4j tli|.l^ berkata, "Maksudnya adalah, Tuhanmu telah

memerintahkan."
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'lJyun (31237) dan Al Baghawi dalan Ma'olim

At-Tarail (31489).
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Ayat ini menurut bacaan Ibnu Mas'ud adalah, if Ai ,*ii
aU+ il tjlfi "Tuhanmu berpesan agar kalian tidak menyembah

selain Dia."&6

22250. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Isa menceritakan kepada kami, Nashir bin Abu Asy'ats
menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Hubaib bin Abu
Tsabit menceritakan kepadaku dari ayatrrya, ia berkata: Ibnu
Abbas memberiku sebuatr mushaf dan berkata, "Ini menurut
qiro'at Ubai bin Ka'b."

Abu Kuraib berkata: Yatrya berkata, *Aku melihat mushaf itu
pada Nashir, dan di dalamnya terhrlis ,i"ti yang artinya
adalah, Tuhanmu telatr mems6rr1r16Lrr.:rE47

22251. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firrran
Allah, t(l {t Gfi $1 6$ .St "Dan ruhaniu tetah

memerintahkan supcya lramu jangan menyembah selain
Dia, " ia berkata" "Maksudnya adalah, Tutranmu berpesan."rs

22252. Ytrnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia_berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firrran Allah, i(t-{ 5ai;$1,!35 c#j "Dan Tuhanmu tetah

memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain

* Suryan Ats-Tsauri dalam tafsirnya Oal. 170), ltb&xrazzaq dalam tafsirnya

.,- QD96), dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkn Al Qar'm (10D37).
-' As-Suytrthi dnJram Ad-Dtrr Al Mantsur (5D58) dan menisbatkannya kepada

pengarang.
*E Muiahid dalam tafsirnya (hal. 430).



SurchAl Israa'

Dia," ia berkata" "Maksudnya adalatr, Tuhanmu

memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia."se

22253. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabari

kami dari Abu Ishaq Al Kufi, dari Dhahhak bin Muzahim,

bahwa ia memba"*y" irli,.y ,itli. Ia berkata, "Mereka
menempelkan huruf wau pada huruf shad sehimgga menjadi

qaf."850

Firman Allatr: 'e.t;S i-n)$ " Dan hendafuah kamu berbuat

baik pada ibu bapolonu dengan sebaik-baibtya. " Maksudnya adalah,

Allah memerintahkan kalian untuk berbuat baik dan berbakti kepada

keduanya dengan sebaik-baiknya.

Makna Lata/r- 91-u.t3lr il li-Li bl €';t:t "Dan Dia
memerintahlcan kaliqn untuk berbuat baik kedua kcdua orang tua."
K.$u partikel Lf aihit*ekan, maka lata?h'e.r;sdisandarkan-pada

u-j. qu*a seperti lafazhip ,r.'tlii dengan *ti, in; y.rEd'0l':SV.
"aku perintahkan kamu berbuat baik kepadanya". Kemudian lafazh tll

ff dihilangkan, maka lafazh 't))l terhubung dengan ip,
sebagaimana syair berikut ini:

V;\tl;; ,rJ4t u:}x \;t;:'U'+
t;t:,tk Utj,

"Alat heran dengan Dahma' saat kalian mengadu kepada kami.

Dan dengan Abu Dahma' saat memerintahkan kami

se Kami tidak menemukannya dalam kitab-kitab rujukan yang kami miliki dari
Ibnu Zaid. Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan dengan lafaztrnya oleh Abu
Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3139).

E50 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5121), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(31489), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (51258), ia menyebutkan riwayat
serupa dari Adh-Dhahhak, dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun
(3t237).
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Berbuat baik kcpadanya, s e olah-olah kami orang i ahat.' I 5 I

Para ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca fimran

Allah, t:i$;i-13fr14i n"+";\;6L"Jika satah seorang di

antma kcduanya atau kcdua-duanya sampai berumur lanjut dalam

pemelihoraanmu." Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Bashratr,

serta sebagian ulama qira'at Kufah, membacanya i;:r;91 aeng*
benttrk tunggal, yarryfa'il'nya (subjek) adalah Afr"salah satu dari

keduanya", karena kata ini menunjtrkkan arti tunggal, sehingga

mereka membaca 'ij\;- aa^n benfirk tunggal, karena subjeknya

tunggal. Setelah itu mereka mendudukkan lataz4r- l3g sebagai

ma' thuf (tersambung) dengan lafazh l3'fr.
Mayoritas ularna qira'at Kufatl membacany"'ttl1f,- dalam

bentuk tatsniyah (dua) yang huruf nun dibaca kasrah dar. tasydid.8s2

Menunrt merek4 sebelumnya telatr disebut lafaz/r_ i.&$dan lafazh

3t* m"-3uk kepada kata tersebut setelah ia disebutkan. Mereka

mengatakan batrwa apabila kata kerja terletak sesudah kata.benda,

maka pada kata kerja itu harus terdapat tanda yang menunjukkan

bilangan kata bendq dua atau jamak, dan tanda batrwa lafazh brlt;
yang merupakat f il mudhari' menunjukkan bilangan aua adatatr

hw:f, alif dannun.

Finnan-Nya, l3g ;i -t13'{J "Salah seorang di antara

kcduanya atau kcdua-duanya. " Ini merupakan kalimat (bukan bagran

dari kalimat sebelumnya), sebagaimana firman Allah, 'iitfiti#
t*lktl#'F +'i'i <.G"Maka (karena itu) mereka

menjadi buta dan pefulq kemudian Allah menerima tobat mereka,

lremudian kebanyakan dari merelca buta dan uli (agi)." (Qs. Al

t5r Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'm Qll20).
t52 Ha r,,h dan Al Kisa'i membacatyai,,rE dengan bentuk tatsniyall

Ulama qira'at selebihnya membacanya orl* t t. Argumen mereka adalah, apabila

kata kerja terletak di depan, maka tidak digunalcan bentuk tatsniyah dan jamak,

dan kata orl* dibaca rafa' (dhannah).
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Maa'idatr [5]: 7l) Serta firmm-Nyq ;;!f ffi "Mrrahasiakan

pembicaraan mereka." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 3) Kemudian Dia

memulai dengan latazin$ir5t "Dan mereka yang zhalim itu.-

Bacaan yang paling mendekati kebenaran menurutku adalah tI1

"jXi- a"ngan benttrk tunggal, yang fa'il-nya adalah latazh 
-l3A

karena kalimat tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua

telatr selesai pada firman Allah, €-,ASi--*iU; "Dan hendaHah kamu

berbuat baik pada ibu bapalonu dengan sebaik-baibtya. " Setelah itu

dimulailah katimat baru, tTlJ{ ;i 
-t:,3'iJ1t?ii n:t+'";tt;_eL' Jika

salah seorang di antara kzduanya atau kc&ta-duanya sampai

berumrr lanj ut dalam pemeliharaanmu. "

Firman-Ny ", $6 ,figt "Mako sekali-kali ianganlah kamu

mengatakan kepada kcduanya perkataan 'ah'." Maksudnya yaifu,

janganlah kamu berkata "atr" kepada salah satunya atau keduanya.

Sabarlatr menghadapi tingkah laku keduanya dan carilah patrala dalam

kesabaranmu terhadap keduanya, sebagaimana keduanya sabar

menghai{apimu pada masa kecilmu.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli tal$'il,
dan yang berpendapat demikian adalah:

22254. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Muhabbib menceritakan kepada

karni, ia berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Al-
Laits, dari Mujatrid, tentang fimran Allah, 1; $6 ,fr$
l*F "Maka setrali-trali ianganlah kamu mengotakan

kcpada keduanya perkataan 'ah' dan ianganlah kamu

membentak mereka," ia berkata, "Jika keduanya dalam

pengasuhanrnu sampai kondisi tua, sehingga kencing di

tempat dan melakukan hal-hal yang menjijilkan, maka
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'janganlah lramu mengatakon lrepada kcduanya perkataan

"ah". 'Janganlafu kamu merasa jijik kepada keduanya'"853

22255. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang fimtan

Alrah,$6hEtr1i9:i3r'A';?3i3''+",itley"tt*,
salah seorang di antara keduarrya atau kcdua-duanya sampai

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali
janganlah kamu mengatakan kcpada keduanya perkataan

'ah'." Ketika kamu membersihkan kotoran dan air

kencingnyao sebagaimana keduanya membersihkannya

darimu pada masa kecil, janganlah karnu menyakiti

keduanya.tsa

Para atrli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai arti lafaztt

$ Sebagaimana dari mereka mengatakan artinya adalah, setiap

ucapan yang kasar dan buruk.

Ahli bahasa lain mengatakan bahwa artinya adalah kotoran di

lorku. Latafu i,ilir urtirrya adalatr sesuatu yang remeh yang kamu

angkat dengan tangailnu dari tanah.855

Orang Arab menggunakan latazin gl a.tg* enam pola, yaitu:

tamyin dhammah, dhammah tanpa tamtin, tanwin kasrah, kasrah

tanpa tamrt in, t omt in fatlah, dan fathah tanpa t arnv in.t56

t53 Ibnu Abi Hatim dalam afsirnya (712323) menyebutkan riwayat serupa dari
Mujahi4 Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'm (31140), dan Ibnu
Athiyyatr dalam Al Muharrq Al Wajiz (3/448).

t51 lbid
t55 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31459) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al

Mosir (5D4).ts Lihat Az-7a1aj dalam Ma'ani Al Qur'an (3D33).Ia menyebutkan pola ketujuh

yang tidak tidak boleh dijadikan bacaan, yaitu lf. Demikianlatr yang disebutkan

oleh Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (5123).
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Bacaan $ {ton*t, kasrah) adalatr bacaan mayoritas ulama

Madinah. Mereka menyerupakannya dengan suara-suara yang tidak

bermakna, seperti ucapan mereka menirukan suara OE riti' Mereka

membaca qaf dengan tanwin lcasrah, meskipun hukum keduanya

adalatr sulann, karena tidak ada faktor yang membuatnya mu'rab

(berubatr-ubatr harakat hunrf akhimya). Mereka membacanya tanwin

lasrah karena terletak sesudatr huruf yang dibaca sulann, yu6t alif'

Mereka tidak suka menderetkan dua htfiuf yang di-sil/rzn, sehingga

mereka memberinya harakat yang paling dekat dengan suhtn' yutu

lasrah, karena apabila kata yang dibaca iazm (suhtn) ittt diberi

haralrat, maka ia diharakati lrasrah.

Bacaan ..lf (lcasrah tanpa tanwin) adalatr bacaan mayoritas

ulama qira,at Kufatr dan Bashrah. Menurut mereka' orang Arab

memasukkan tanwin hanya pada suara-suara yang tidak

diartikulasikan dengan kata naqish (htrang dari tiga huruf), seperti

kata dua htrnrf semisal .i, tb, a3" P, sehingga ia disempurnakan

dengan tarnyin. Tetapi, i^t^rn ,if aialatr kata yang sempurna dan

tidak membutuhkan tambahan intut< menyempurnakannya, karena ia

terdiri dari tiga huruf. Mereka berkata, "Kami membaca kasratr pada

huruf/a'kedua agar tidak terderet dua huruf yangdi-suhtn'"

Ahlibahasayangmembacanyatanwindhammahmengatakan

bahwa lafazhbl adalah kata benda seperti kata benda lainnya yang

berubah-ubah harakat huruf terakhimya, bukan suara tanpa makna dan

bukan artikulasi suara.

Ahli batrasa yang membacanya kasrah tanpa tanwin

mengatakan bahwa lafazhtJl bukanlah isim mutamakkin (kata benda)

sehingga didudukkan sebagai kata benda mu'rab. Mereka berkata,

..Kami membacany a dhammah sebagaimana kami membaca dhammah

pada firman Allah, "rr3 [;) M oe ?^ '.ii b " Bog, Allahlah urusan

sebelum dan sesudah (mereka menang)'" (Qs'Ar-Ruum [30]: 4) Juga
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sebagaimana kami membaca dhammah pada kata panggilaln mufrad,

seperti itji-.-

Bacaan fathah tanpa tarrwin adalatr bacaan sebagian ulama

qira'at Mal&ah dan Syam. Mereka menyerupakan kata ini dengan

lata^iit ti ti'.ri.

Ahli batrasa yang membacanya dengan tamvin fathah
menjadikannya sebagai maful Drfr (obje$ bagi kata keda sebelumnya,

dan menganggapnya sebagai kata benda yang lazim, sehingga

kalimatnya berbunyi iit ri iif i'Ci v.

Seorang ahli nahwu Bashratr berkata" "lni dibaca 3t a- i'if

adalah pola kata yang mereka jadikan seperti sifatnya."

Sebagian ulama membaca l;f, a* itu karena sebagian orang

Arab mengucapkan U, iif dalam bentuk hikayah ftalimat langsung).

Maksud kalam ini adalah, janganlah kamu berkata kepada keduanya,

".,{h." Bacaan dhammah ini kurang baik karena tidak ada pqrtikel J
sesudahnya, dan ulama yang membacanya $ Uanyaf< jumlatrnya, dan

itu lebih baik. Sebagian dari mereka membacanya tarmvin kasrah.

Sebagian ulama mengatakan jf, seotutr-olatr ia meny3gdarkaq

ucapan ini kepada dirinya. Dalam na'ini ia mengucapkan nS f:a jl
(perkataanku "ah" kepada kalian). Bacaan kasrah itu ada yang

memakai tarwin dan ada yang tidak, dengan ketentuan bahwa ia

merupakan kata benda ghairu mutamal*in (tidak berubah-ubatr),

seperti U,ata ,;i dan semisalnya. Huruf yang dibaca fothahjuga ada

yang tidak memakai tanwin.

Seorang atrli batrasa Arab berkata, "Semua enam harakat ini

masuk ke dalam kata .Ji sebagai hikoyah, yang terkadang mirip

dengan kata bend4 dan terkadang mirip dengan artikulasi suara."
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Ia berkatq "Kebanyakan artikulasi suara ittr dibaca kasrah

dengan tar*vin jika terdiri dari dua huruf, seperti y, f, aan f. {itca
terdiri dari tiga huruf, maka diserupakan dengan puitidf t"p"tti i{j."

Dituturkan dari Al Kisa'i, ia berkata, trr{ku mendengar tafaztl

',p:t ',p, ir arbf u;ra 6, dan ini seperti ;fi Ul. orang yang

r"J-uu"i"v; iif *"oyamakannya dengan tSiis 6L,-.'

Bacaan yang paling mendekati kebenaran menurutku adalah

$15 li$dengan kasrahtanpa tanwinkarena dua alasan.

Pertama, ia merupakan pola bacaan yang paling masyhur dan

paling fasih di kalangan orang Arab.

Kedua, setiap kata yang bukan mu'rab dibaca sukun. Itu

karena huruf/a ' pada kata JI seharusnya waqaf namun hal itu tidak

mnnglin karena terderetnya dua huruf yang di-szlann, sedmgkan bila

huruf yang di-szhtn ifi diharamkan, maka ia dibaca kasrah- Oleh

karena itu, huruf/a' tersebut dibaca kasrah, seperti pada kalimat 'Ji

qqi'itt',b2.

Firman-Nya, \3fr it "Dan janganlah knmu membentak

merelra." Maksudnya adalatr, janganlah kalian menghardik keduanya,

sebagaimana riwayat berikut ini:

22256. Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada

kalni, ia berkata: Washil Ar-Raqasyi menceritakan kepada

kami dari Atha bin Abu Rabatr, tentang firman Allah, ,fi*,
\31i 1i $ 15' "Mako setrati-kali ianganlah kamu

mengatalran kepada keduanya perkataon 'ah' dan ianganlah
kamu membentak mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah,

jangan kibaskan tanganmu pada kedua orang luuo*.:'857

t57 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7/2300) dari Atha bin Abu Rabah, tetapi saat

menafsirkan firman Allah, i|-!Srn ,iXi Lq q) ,;r-/t3 "Dan rendahkoilah
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Ini merupakan kata perintah yang terbentuk dari kata i;-rt
tit -. Sedangkan pola t]tirlt - 4- - #t memiliki arti yang sama

dengan pola dasarnya.

Firman-Nya, tL-r'.-$:rd f, 'Do, ucapkanlah kcpada

mereka perkataan yang mulia." Maksudnya adalah, ucapkan kepada

keduanya perkataan yang indah dan baih sebagaimana dijelaskan

dalarn riwayat-riwayat berikut ini:

22257. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, $f.{: S;
lL-P "Dan ucaplcanlah kepada mereka perkataan yang

mulia," ia berkata "Mahsudnya adalah, baguskanlah

perkataanmu.'t58

22258. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tarnir bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abdullah bin

Mukhtar, dari Hisyam bin Urwalu dari ayahnya, dari Umar

bin Khaththab, tentang firman AllalL LP$i "Perkataan

yang mulia," ia berkata, "Janganlah menahan sesuatu yang

diinginkan keduanya't5e

Abu Ja'far berkata: Riwayat Hisyam bin Urwah ini keliru,

dan yang benar adalah Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, tidak ada

Umar di dalamnya, dari Ibnu Aliyyah dan selainnya, dari Abdullah bin

Mukhtar.

dirimu terhadap mereka berdua dengan paruh kzsayango4" ia berkata
"Janganlah engkau mengangkat kedua tanganmu pada keduanya saat engkau
berbicara kepada keduanya." Demikianlah yang disebutkan oleh As-Suyuthi
dalam Ad-Dwr Al Mantsw (5D59, 260).ttt lbnu Al Jauzi dalamZadAl Masir(5D5).

8re As-Suyutlri dalam Ad-hrr Al Motstr (5D59) dari Urwah, dan Ibnu Athiyyah
dalamAl Muhoro Al Wajiz(31449) riwayat s€rupa
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22259. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Y azid menceritakan kepada kami, Sa' id menceritakan kepada

kami dari Qatadah, tentang firman Allah, L,?J';V$ S;
"Dan ucapkanlah kepada mereka perkntaan yang mulia."

Maksudnya adalah perkataan yang lembut dan halus.850

22260. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, dengan riwayat yang semisalnya.

22261. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Harmalatr bin Imran

menceritakan kepadaku dari Abu Haddaj At-Tujaibi, ia
berkata: Aku berkata kepada Sa'id bin Musayyib, "Semua

perintatr berbakti kepada orang tua yang disebutkan Allah di

dalam Al Qur'an telah kupahami, kecuali firman Allah, ft
qrL$j\i'.fi 'Do, ucappanlah pepada mereka perlcataan

yang mulia'. Apa maksud perkataan yang mulia?" Sa'id bin
*-Musayyib 

menjawab, "Ucapan seorang hamba yang berbuat

salah kepada tuannya yang kejam."86l

@@@

a6 g: \a?i A,_i,: 
-#Si',t 'e4s*+r'
@w

uDarr rendahl<milah dirinw terhadap mqelabqdua dengart
penuhkesayangmtdmtucaplfrrrlah,'WahaiTuhartlcu,

jir(

8@

861
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(712324).
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (31490) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (31449).
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knsihil61h mq eka lcedtarry a, seb ogatrnond met el'a b et dua

telah mendidik al<u wakukecil'." (Qs. Al Israa' UTlz 24)

Takwil lirman Altah:,-,r,i';'iJSi',, tli'&4 uz;/ft

@Wa66:i;;t lDan reidahkanlah dirimu terhadap mereka

berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai

Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua

telah mendidik aku waktu kecil."

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Jadikanlah

kamu orang yang merendah diri kepada mereka, sebagai bentuk kasih

sayang darimu kepada mereka, dengan menaati perintah mereka

selama bukan maksiat kepada Allah, dan janganlah kamu menentang

keinginan mereka."

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

22262. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Hisyam.bin Urwah, dari

ayatrny4 tentang firman Allah,'#;t i fli'CGf..jJ. ;if,
"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan

penuh kesayangan," iaberkata, "Jangan halangi sesuafu yang

disukainya."862

22263. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Asyja'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Hisyam bin Urwah dari ayahnya, tentang firman

Allah, -#;i'u. tgi '&e;ii!, "Dan rendahpanlah

dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan,"

tu, Ibnu Abi Hatim dala6 tafsirnya(7123241 dari Urwah, dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tanzil (3 I 490).
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ia berkata, "BerlemahJembutlah kepada mereka hingga kamu
tidak mencegatr sesuatu yang disukai oleh mereka."863

22264. Muhammad bin Abdullatr bin Abdul Hakam menceritakan

kepadakq ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ats-Tsawi menceritakan kepada

kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahny4 tentang firman
Allah, '#Si'c ili 'CCq.t r5 "Dan rendahkanlah
dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kcsayangan,"
ia berkata, "Janganlah kamu mencegatr sesuatu yang mereka

suka."tff

22265. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliryatr
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Mukhtar, dari

Hisyam bin. Urwah, dari ayahnya, tentang firman Allah,
'GSi'e. ,fii LqA,*.,J/;t, "Dan rendahtranlah dirimu

terhadap mereka berdua dengan penuh kescyangan," Ia
berkata, "Maksudnya adalatr, kamu tidak boleh mencegah

" sesuafu yang mereka inginkan."85s

22266. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Muqri
Abu Abdurratrman menceritakan kepada kami dari Harmalatr

bin Imran, dari Abu Hayyaj, ia berkata: Aku berkata kepada

Sa'id bin Mupayyib, "Apa maksud firman Allah, fi,j+t;
#)'e []\ '* 'Dan rendahkantah dirimu terhadap

merelca berdua dengan penuh '?" la berkata"

*' [bnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D324) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (31490').w lbtd

'65 Abu Ja'far An-Nuhas dalan Ma'ani Al Qur'an (3tl2l) dengan sedikit perbedaan
redaksi.
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"Tidakkah kamu melihat perkataan seorang budak yang

berbuat salatr kepada tuannya yang kasar dan keras?"t66
,, tb ' '

fata iiJr dan ililr adalah ma;ldar aari,.kata JJ., "lemah

lembuf'. Polanya sama'dengan kata ;ilr a* 9t- Jika huruf ra'

marbuthahdihilangkan dari keduanya, maka hr;r:.lf, dzal dan qaf dibaca

dhammah. Jika huruf ta' marbuthaft dicantumkan, maka htxuf dzal

daln qaf dibaca kasrah, sebagaimana syair Al A'sya berikut ini:

Dan bukanlah dahulu aht sedikit Hfu&1

Maksud kata;ii adalah iii "sedikif'.
l'

Kata J.Ut dengan dzal dibaca kasrah dan tanpa

marbuthah, aaaan masMar aari tata iJfilr yang terambil

kalimat itTs'f1S yang berarti hewan yang jinak dan tidak sulit.

Darinya terambil kata dalam firman Allah, '& Ja| rsiii
$if;'ii"Diatah Yang menjadikan bumi itu mudah btagi kamu. " (Qs.

Al Mulk t6ll: 15) Bentuk jamaknya adalatr >tJi, sebagaimana firman

Allah, U-fii 9E; ii7 sLG "Don tem2nthlah ialon Tuhanmu vang

telah dimudahkan (bagimz)." (Qs.An-Nahl [l6]: 69)

Mujatrid berpendapat batrwa maksudnya adalah, tidak sulit

bagi lembah untuk menempuh suatu jalan.

Para ulama qira'at berbeda dalam membacanya.

Mayoritas ulama qira'at Hiiaz, kak, dan Syarn membacanya
',f\i 'CC 4 4q dengan huruf dzal drbaca dhammah sebagai

mashdar dari kata JJ5.

ffi 61 naghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31490), Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma'ani Al Qr'm (3ll4l), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D5).
t67 Al A'sya dalam diwannya @al. 8) dalam sebuah qasidah panjang untuk

menghujat Amr bin Mundzir bin Abdan.

ta'
dari

Elai:'J|rt* Y'
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Sa'id bin Jubair dan Ashim Al Jabdari membacanyu Jlt CQ
dengan htxuf dzal dibaca kasrah.

22267. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Bahz bin

Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Uwanah

menceritakan kepada kami dari Abi Bisyr, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firman-Nya, '#Si'n ili eq ua/ft
"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan

penuh kcsayangan," ia berkata, *Jadilatr orang yang lembut

kepada keduanya, dan janganlah jadi orang yang ttrnduk

kepada keduanya."868

22268. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar

bin Syafiq menceritakan kepadaku, ,." berkata: Aku

mendengar Ashim Al Jahdari membaca $i'&111j,+t3-#St i "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka

berdua dengan penuh kesayangan." la lalu berkata "Jadilatr

orang yang lembut kepada keduanya, dan janganlah jadi

orang yang tunduk kepada keduanya."85e

22269. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Umar

bin Syaqiq menceritakan kepada kami dari Ashim, dengan

riwayat yang semisalnya.

Abu Ja'far mengatakan: Penakwilan yang diyakini oleh

Ashim selayaknya menjadikan qira'alrnya dengan memberi

harakat dhammah dan bukan kasrah.

22270. Nashr dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku meriwayatkan dari Farra, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepadaku dari Abu Bisyr bin Ja'far bin Iyas,

t68 lbnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al lYaiiz AA49) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tanzil (3 125).
t6' fbnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (31M9), Al Baghawi dalarn Ma'alim

At-Tatuil (3Ds),dan Abu Hayyan dalanAl Baltr Al Muhith(7/39).
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dari Sa'id bin Jubair, batrwa ia membac" $fi LGt-tS,i,+f,'#)i'U. "Dan rendahkanlah dirimu terhodap mereka

berdua dengan penuh kesayangan " Farra berkata: Hakim
bin Zrahir mengabariku dari Ashim bin Abu Nujud, bahwa ia
membacany" ll' juga. Lalu aku bertanya kepada Abu
Bakar, dan i; menjawab, "Yang benar adalatr jh
Demikianlatr Ashim membacanya."87o

Firman-Ny 
^, $7i A$ ( Ci;J i;,i,;,,Dan ucapkantah,

'Wahai Tuhanht, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka

berdua telah mendidik aht waldu kecil'." Maksudnya adalah,

mohonkanlatr rahmat kepada Allah trntuk kedua orang tuamu, dan

katakanlalU "Wahai Tuhanku, kasihinilatr mereka dan ibalah kepada

mereka dengan ampunan serta rahmahu, sebagaimana keduanya

mengasihiku ketika aku masih kecil. Keduanya telatr menyayangiku
dan mendidikku hingga aku mampu mandiri dan lepas dari bantuan

keduanya.'

22271. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Salid menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang fiI** Allah, ; i-lt ?qq),ffi
WaVrKqrJ *,iS );1i "ooi ,rnaiu,ontah dirimu
terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan

ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya,

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aht wafuu

kccil'," la berkata" "Demikianlah yang diajarkan dan

diperintalrkan kepada kalian. Ambillah pelajaran dan adab

dari Allah.'87r

8'0 Al Farra dalarr Ma'ani Al Qur'an Qtl22) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
Gn.t7r Ka-i tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
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Kami diberitahu bahwa pada suatu hari Nabi SAW keluar

rumah sambil mengulurkan kedua tangannya dan mengeraskan

snaranya. Beliau bersabda, Us A.3$t'Jrt i *:t;f i ai-'tn.r1'Jf i i;
'^irr?t ?s is;.16 "Barangsiapi mendapati kc&ta orang'tuanya atau

salah satu dari kcduanya kemudian ia masuk neraka sesudah itu,

malra Alt ah menj auhkannya dari r ahmat-Nya. "872

Tetapi, mereka berpendapat bahwa maksudnya adalah,

barangsiapa berbakti kepada kedua orang tua dan pada dirinya

terdapat sedikit sifat takwa, maka bakti tersebut mengantarnya kepada

kebaikan.

Satu kelompok ulama mengatakan batrwa F** Allah

tersebut.rz ansufut (dihapus) dengan firman Allah, 6-S(t ;$AfU
J3"tit'6A5;'4b.r"Utl;j#-;lY$("Tiadalahsepatutnyabagi
Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (lrcpada

Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu

adalah kaum kerabat (nya)." (Qs. At-Taubatr [9]: ll3) Sebagaimana

dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

22272. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, W cYrfiii;i 3; fi "Dan ucapkanlah,

"Wahai Tuhanht, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana

merela berdua telah mendidik afu waldu ftccil'. " Ia berkata"

"Kemudian sesudah itu Allah menwunkan ayat, ;r!\5(V
-giJ3'$a-)"4+.'^al';rj3-S$(6-$(r''nadatah
sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yong beriman

82 HR. Ahmad dalam musnadnya (4/344, 5129), Ath-Thabrani dalam Al Kabir
(19/300), Abu Ya,la dalam musnadnyaQl22T), dan Al Haitsami dalar,n Maima'

*-zm,i'ia (8/164). Ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan

Ahmad secara fugk^, serta Ath-Thabrani. Sanadhadits itn hasan"'
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memintal@n ampun (kepada Allah) bagr orang-orang

musyrih walaupun orang-orang musyrik rtu adalah lcaum

lcerabat(nya)'. " (Qs. At-Taubatr [9]: I l3)873

22273. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ikrimah, tentang

snratr bani Isra' i,t, tli$ si l3fr 1#3i 1't+ W-gL " Jilu
salah seorang di antara kcduanya atau lcedua'duanya sampai

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu...." Hingga firman

Allab Wegrfiiifi # gt "Dan ucapkanlah, 'wahai

Tuhanht, kasihilah merekn kcduanya, sebagaimana merelca

berdua telah mendidik aht waldu ltecil'. " Ia berkata, "Ayat
ini telatr dihapus dengan ayat yang ada dalam suratr At-

Taubah, |6A -j"4+. -,^5LVj#-6Wf 6-1(t ;# AfY
...}}7i .til 'Tiadalah sipatutnya bagi Nabi dan oiang-orang.-:z

yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagt

orang-orang musyrih walaupun orang-orang musyrik itu

adalah kaum trerabat(nya)'. " (Qs. At-Taubah [9]: I l3)874

22274. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas

berkomentar, tentang firman Allah, qfti S ,ft"Om
ucapkanlah,' Wahai Tuhanht, kasihilah mer e lca ke duanya'. "

Ia berkata, *Ayat ini telah dihapus dengan ayat dalam suah

At-raubah, i-*tu51v#- ;irgc 6-55 ;# drY
'Tiadolah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang

tu Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712324) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir

$r2q.t'n fbnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (5D6).
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beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-

orang musl/rik'."875

Meskipun secara tekstual ayat ini bersifat umum yang

mencakup semua orang fua tanpa ada penghapusan, rulmun

dimungkinkan ia ditakwili secara khusus, sehingga makna kalam ini

adalah, katakanlatr, "Wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya jika

keduanya beriman, sebagaimana keduanya mendidikku pada waktu

kecil." Dengan demikian, makna ayat ini adalah khusus, sebagaimana

yang kami katakan, tidak ada yang dihapus darinya, dan arti kata 9$
adalah membesarkanku.

@@@

<*S\3\LX9'u$r,j'K";-Kr;ia.Crr6'Ki
@(,;L

"Tuhanmalebih mengetnlwi apa yolrlg ada dalarnhotirrw;

iiha kamu or ang- or (mg y orttg baik, mal<fl sexmggulvry a Dia
Maha P enganfim b agi or mrg. or ang y aW bertobat."

(Qs. Al Israa' U7l:25)

rarrwil firman Auah: fi9'44r$Krf:fu$ A.q*A'Ki
@ 6;L4SiLi\L (Tuhanmu tebih men[etahui apa yang ada

dalam halimu; jiha kamu orang-orang yang baik, maka

sesungguhnya Dia Maho Pengampun bagi orang4)tang yang

bertobat)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Tuhanku,

wahai manusia, lebih mengetahui daripada kalian tentang apa yang

E'5 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31490) menyebutkan riwayat serupa.
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ada dalam hatimu, yaitu menghormati bapak dan ibu kalian,
memuliakan merek4 dan berbakti kepada mereka. Allah juga lebih
mengetahui bersitan dalam hati untuk mengabaikan hak-hak mereka,
durhaka kepada mereka, dan hal-hal lain yang tersimpan di dada
kalian. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya Dia akan
membalas kebaikan dan keburukan kalian. Oleh karena itu, hati-
hatilah, jangan menyimpan niat jatrat kepada mereka, dan jangan

bermaksud durhaka kepada mereka."

Firman-Nya, 'bJ, $K o; "Jika kamu orang-orang y(mg
baik" Maksudnya adalah, jika kalian telatr memperbaiki niat kalian
terhadap mereka, dan kalian telah menaati perintah Allah dengan
berbakti kepada merek4 menunaikan hak-hak mereka, sesudah terjadi
kesalatran dari kalian, atau kekeliruan dalam menjalankan kewajiban
terhadap mereka....

(,;ib I"S)L l'\L 'i$ "Maka sesungguhnya Dia Maha
Pengampun bagi orang-orang yang bertobat." Maksudnya adalah,

Allah mengampuni orang-orang yang kembali kepada-Nya setelatr

berbuat salah, dan bertobat kepada-Nya sesudah keliru.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

22275. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada karni, ia berkata: Alu mendengar
ayahku dan pamanku, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa.id
bin Jubair, tentang firman Allah, :Kr;f ,t q iA .K5
"Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam ltatimu," ia
berkata, "Maksudnya adalah ucapan keras yang spontan,
yang dikeluarkan seseorang kepada kedua orang tuanyq
tetapi maksudnya rurtuk berbuat baik." Sa'id bin Jubair lalu

€l
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membaca firman Allah, Kr;i $qiA'k "Tuhanmu lebih

mengetahui apa yang ada dalam hatimu."876

22276. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku mengabariku

dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dengan

riwayat yang semisalnya.

22277. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit,

tentang firman Allah, $;rb QS\L i'A fi$ "Maka

sesungguhnya Dia Moha Pengampun bagr orang-orang yang

bertobat," ia berkata, "Maksudnya adalatr, seorang laki-laki

mengeluarkan ucapan keras yang spontan terhadap kedua

. orang tuanya, rulmun dalam hatinya ia tidak berniat untuk

menyakitiny^1;877

Para ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwili firman

Allah, (r;L {"i*L |(4 li| " Mako sesungguhnva Dia Maha

Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. "

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah orang-orang

yang bertasbih, dan yang berpendapat demikian adalah:

22278. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Shalt menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada kami; Ibnu

Sinan N Qazzaqmenceritakan kepadaku, ia berkata: Husain

bin Hasan Al Asyqar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Kudainah menceritakan kepada kami dari Atha, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, iif

t" fbnu Abi Hatim dalam tafsirnya(71325).t' AI Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (31491).
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6;L <*:;"jL iU "Maka sesunssuwa Dia Maha
Pengampun bagi orang-orang yang bertobat," ia berkata"

"Maksudnya adalatr, orang-orang yang bertasbih.,'878

22279. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ktraimatr Zuhair
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq mengabari
kami dari Abu Maisaratr, dari Amr bin Syurahbil, ia berkata,
"Lafadr.i+till artinya adalatr orang yang bertasbilr.::t7e

Ahli takwil lain berpendapat bahwa artinya addah orang-orang
yang berbuat taat dan kebajikan, sebagaimana dijelaskan dalam
riwayat-riwayat berikut ini :

22280. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu.awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allatr, 6;L QiiLiU 11$ " Moko sesungguhnya
Dia MaIw Pengampun bagi orang-orang yang bertobat," ia
berkata, "Maksudnya adalatr bagi orang-orang yang berbuat
taat dan berbuat baik.'880

22281. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allab fr;L6-"SjLirU',i9
"Maka sesungguhnya Dia MaIu Pengonpun bagi orang-

m Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Mosir (5D6) daalbnu Athilryah dalam Al lutuhurar

'" !:K{&::I"mukannya dengan sanad i,oi,tetapi pertatikan mararanya pada
alsar sebelumnva.

tto Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712325),Ibnu AI Jauzi dalam zad Ar Masir
$nq,Ibnu Athilyah dalam Al Mthmrq Al Wojiz el4Frg), dan Asy-Syaukani
dalan Fath Al Qadir (31997).
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orang yang bertobat, " ia berkata, "Mereka adalah orang-

orang yang taat dan ahli shalat."88l

22282. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Mu'ammir, dari Qatadah, tentang firman Allah, it\4:i9
6;L 4'5\L "Mako sesungguhnya Dia Maha Pengampun

bagi orang-orang yang bertobat," ia berkata, "Maksudnya

adalah orang-orang yang taat dan ahli shalat."882

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-

orang yang shalat antara Maghrib dan Isya, dan yang berpendapat

demikian adalah:

22283. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami dari Abu Shakhr Humaid bin Ziyad, darr

Ibnu Munkadir secara marful tentang firman Allah, I19

6;L <*5\L L\4 "Maks sesungguhnya Dia Maha

Pengampun bagi orang-orang yang bertobat," ia berkata,

"Maksudnya adalah shalat antara Maghrib dan Isya."883

Ahli takwil lain berpendapat bahwa mereka adalah orang-

orang yang shalat Dhuha, dan yang berpendapat demikian adalah:

22284. eer[Arnr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabah

Abu Sulaiman Ar-Raqqa' menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Aun Al Uqaili berkomentar, tentang

firman Allah, (;ib 1i\i\4 {3$ " Moko sesungguhnya

Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat," ia

tt' Abdunazzaq dalam tafsirnya(2D96$ dengan sanadkedua.
8'2 lbid.
tt3 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'tJyun (3/239), Al Baghawi dalarn Ma'alim

At-Tanzil (31449), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D6).
8e Mulai dari sini hingga tutup kurawal tidak kami dapati pada uku referensi yang

ada pada kami.
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berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang mengerjakan

shalat Dhuha."E85

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr orang-

orang yang kembali dari dosanya, dan yang berpendapat demikian

adalatr:

22285. Ahmad bin Watid Al Qurasyi, Mtrhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan

kepada kami dari Yatrya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib,

tentang ayat, 6;L <*S\itL'i$ "Maka sesungguhnya

Dia Malu Pengampun bagi orang-orang yang bertobat," ia

berkata, "Maksudnya adalah orang yang melakukan dosa

kemudian bertobat, kemudian melakukan dosa lagi dan

bertobat lagi."8t6

22286. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:

Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami dari Syu'bah,

dari Yatrya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata,

"Maksudnya adalatr orang yang melakukan dosa kemudian

bertobat, kemudian melakukan dosa lagi dan bertobat lagi.

Itulah maksud firman Allah, g;ib<*S\i'!4'i$ 'uoro
sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang

bertobat'."887

22287. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazidmenceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin Sa'id

t8' fbnu AI Jauzi dalan Zad Al Masir (5D7) dn Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar
Al Wajiz (31449).

ts Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31491), Ibnu Athilyah dalarn lI
Mtrtsrs Al Wajiz (314/i9), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'ot
Qn43).

8t7 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql49l), Ibnu Athiyyah dalam AI
Muhmu Al Wajiz (31449), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qtr'ot
(3n43).
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mengabari kami, bahwa ia mendengar Sa'id bin Musayyib

ditanya tentang ayat, (;L <r-":;.iL L\L li| "Maka

sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang

bertobat," ia berkata, "Itulah orang yang berbuat dosa

kemudian bertobat, kemudian berbuat dosa dan bertobat."888

22288. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan

kepadaku dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib,

tentang riwayat yang serupa.

22289. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Sa'id bin Musayyib, dengan riwayat yang

serupa.]

22290. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Malik menceritakan kepadaku

dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, tentang

firman Allah, (;fr,1"5\LL\Lli$ "tvt to sesungguhnya

Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertoba," ia
berkata, "Dia adalah hamba yang berbuat dosa kemudian

bertobat, kemudian berbuat dosa dan bertobat."88e

22291. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Laits bin Sa'd mengabarkan

kepadaku dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Aku mendengar

Sa'id bin Musayyib berkata...." Lalu ia menyebutkan riwayat
yang semisalnya.

22292. Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ats-Tsauri dan

,r, Ibid.
,r, Ibid.
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Ma'mar mengabari kami dari Yatrya bin Sa'id, dari Sa'id bin

Musayyib, ia berkat4 "Lafa^ Lr]lr artinya orang yang

berbuat dosa lalu bertobat, lalu berbuat dosa dan bertobat,

lalu berbuat dosa dan bertobat."8eo

22293. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, tentang uy^t, (r$6$>t)'oL',i$ "Malra

sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang

bertobat," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang

kembali kepada kebaikan."sel

22294. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad, Abu Daud, dan Hisyam menceritakan

kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin

Jubair, tentang riwayat yang serupa.

22295. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami

dari Amr, seluruhnya dari Manshur, dari Mujahid, dari Ubaid

bin Umair, tentang firman Allah. i;L 6-"SiLi\4 I19
"Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-

orang yang bertobat, " ia berkata, "Maksudnya adalatr orang

yang mengingat dosanya di kala sendiri, lalu ia memohon

ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut."8e2

tr Abdurrazzaq dalam tafsirnya (zDM), Suf,an Ats-Tsauri dalam tafsimya (hal.
159), Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd(hal. 386), dan Abu Nu'aim dalam Al Hilyah
(3/l6s).

8er Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31491) dengan sanad-nya.t" Suryan Ats-Tsauri dalam tafsirnya @al. 172), Abu Nu'aim dalarn Al Hityah
(3D68), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al @r'an (31143).
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22296. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ats-Tsauri

mengabari kami dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata,

"Lafazhlr]'lr aftinya orang yang mengingat dosa-dosanya di

kala sendiri, lalu ia memohon ampun kepada Allah atas dosa-

dosa tersebrrl.::893

22297. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Mujahid, dari Ubaid bin Umair, tentang ayat, 'o(:16$

{r;L 1"5\{ " Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun

bagi orang-orang yang bertobat," ia berkat4 "Orang yang

mengingat dosanya lalu bertob u1.>$e4

22298. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, li|
(r;L <."$L LU "Makn sesungguhnya Dia Maha

Pengompun bagi orang-orang yang bertobat," ia berkata,

"Lafa^ bllill artinya adalah, orang-orang yang kembali

dan bertobat."895

22299. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

tB AMurrazzaq dalam tafsimya (21296) dan Al Qurttrubi dalam Al Jami' li Al*am
Al Qur'an(l$D47).ts Mulahid dalam taftirnya (hal. a35).

te5 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/26) menyebutkan riwayat serupa
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang riwayat yang

sema.

Ibnu Jrnaij berkata dari Yatrya bin Sa'id, dari Sa'id bin
Musayyib, bahwa maksudnya adalatr orang yang berbuat

dosa kemudian bertobat (sebanyak tiga kali).8e6

22300. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari
Ubaid bin Umair, tentang firman Allatr: <45\itl4'i9
(r;L "Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagr

orang-orang yang bertobat," ia berkata, "Maksudnya adalatr

orang yang mengingat dosa-dosanya lalu ia memohon ampun

kepada Allah atas dosa-dosa tersebut."8e7

22301. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Syuraih mengabarkan

kepadaku, dari Uqbatr bin Muslim, dari Atha bin Yasar,

tentang firman Allah, (;L 4$\ 6,4 'i$ "Moko

sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang
bertobat. " Maksudnya adalatr, seorang hamba berbuat dosa

kemudian bertobat, lalu Allatr menerima tobatnya. Kemudian

ia berbuat dosa lagi, kemudian bertobat lagi, lalu Allatr
menerima tobatnya. Kemudian ia berbuat dosa lagi. Jika ia
bertobat, maka Allah memberinya tobat yang tidak
lekang."E98

Diriwayatkan dari Ubaid bin Umair pendapat berbeda dari
yang kami sebutkan dari Mujahid, yaitu:

t$ Al Baghawi dalaur Ma'alim At-Tarail (3t472) menyebutkan riwayat serupa, dan

, Ibnu Athiyyah dalam Al Muhorar Al Wajiz Qlaa\.D' Muiahid dalam afsirnya @al. a35).
tet fbnu Katsir dalam tafsirnya (51343) dari Atha setelah atsu dari Sa'id bin

Musayyib. Lalu ia berkat4 "Demikianlah Atha bin Yasar berkata."

-@I



Surah Al Israa'

22302. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdtxrazzaq mengabari kami, ia berkata: Muhammad bin
Muslim mengabarkan kepadaku, dari Amr bin Dinar, dari
Ubaid bin Umair, tentang firman Allah, <*S\itU li|
6;fr, "Maka sesungguhnya Dia Maha Pengamptn bogi
orang-orang yang bertobat," ia berkata, "Kami menganggap

lafazh ir]lr artinya adalah orang yang menjaga dan berdoa,

'Ya Allatr, ampunilah aku atas dosa yang kulakukan di
majelisku irri:.:ree

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang

mengatakan batrwa lafazh iTrl'Ir artinya adalatr orang yang bertobat

dari dosa, kembali dari maksiat terhadap Allah kepada taat terhadap-

Nya, dari apa yang dibenci-Nya kepada apa yang diridhai-Nya. Itu
karena lafazhirjtr mengikuti poU j65 dari iyj vT yang berarti tulan
kembali, bisa dari perjalanan ke rumahnya, atau dari satu kondisi ke

kondisi lain, sebagaimana syair Ubaid bin Abrasheoo berikut ini:

'*i'1 ,2)t'+.v:J i;* rq,-fi
"Setiap yang pergi pasti kembali.

Tetapi yang pergt karena mati tidak kembali."eot

@@@

tu@

@ 6jK.{).i;ryt(b{#3\'otLL!}(6o.#

le aUaurrazzaq dalam tafsirnya (2/377) dan Ibnu Syaibah dalam Al Mwhnaf @ta\.* Dia adalah Ubaid bin At Abrash bin Hantum, dari bani Asad, penyair ianiUyan
dari angkatan pertama. Lihat riwayat hidupnya dalam diwannya (hal.5-22).nt Lrhx Ad-Diwan(hal. 26).
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" D an b eril<f,nlah l<cpadfl lcc,htm ga.lcehtm ga y arJg dekat dl<at.
haluryar lnpodo otdrJg ntislcin dan orang yorttg ilalarn

per jalanarr;ilm jangor.ldhlwnwmefl glwmh,,tr.}uoanburl<f,rr
(lwtf,lw)secorcLboros.Senrngguhnyapenboros.perrboros
itu odfllah saudara.saudma syetmt ilan ryetan itu adalah

sarrgat indkrrr lnpada Tuharvrya.u
(Qs. Al Israa' [17]: 26.27)

Tarrwit firman Allah: 13J43i;5'4' $f3r{fij,ri*6
@giK.$r{,f t\i'(s'.-t3{ifyr}V'r*jl.i@g.i;#;","
berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat ahan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan
janganlah kamu menghambur-hamburkan [hartamuJ secora boros.

Sesangguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara
syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya)

Para ahli takwil berbeda pendapat dalam maksud firman
" Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang

delcat."

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr kerabat mayit
dari jalur ayah dan ibunya, yang Allah perintalrkan untuk
menyambung tali silaturrahim dengan mereka, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22303. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:

Habib Al Mu'allim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Seorang laki-laki bertanya kepada Hasan, rsr{ku memberikan
zal<at hartalcu kepada kerabatku." Hasan lalu berkat4
"Me,reka punya hak selain z:rkoit." Ia lalu membaca aya!

Allah, {afii$,7{u

€I
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:,k t;;li ti ;16 " Dan berikanlah kzpada keluar ga-keluarga

yang dekat akan halmYa."9o2

22304. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jurarj, dari Ikrimatr, tentang firman Allah,

:^i:. SIXt1g(; " Dan berikanlah kepada keluarga-kcluarga

yang delrat aknn halcnya," ia berkata, "Hubungan

silaturratrim yang hendak engkau sambung."e03

22305. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanlu

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dal Ibnu Abbas, tentang firman

Arrah, ,# J3;* ;S fi: Slii$ ,$ " Dan berittantah

lcepada kcluarga-keluarga yang delcat akan halotya, kcpada

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, " ia berkata,
..Maksudnya adalatr bersilaturratrim ke kerabat dan orang

miskin, serta berbuat baik kepada orang yang sedang dalam

perjalanan."9oa

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr para

kerabat Rasulullatr SAW, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

22306. Mutralrrmad bin Imaratr Al Asadi menceritakan kepadakq ia

berkata: Isma'il bin Abban menceritakan kepada karni, ia

berkata: shabbah bin Yatrya Al Muzanni dari As-Sudi, dari

Abu Dailam, ia berkata: Ali bin Husain berkata kepada

m Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5127).
s Ibnu Athiyyah dalamAt Mttharrar Al waiiz Qta'$, Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma'ani,ql-@r'"" (3144), dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahl@tt, Al Qur'an

Q0n4T.ry Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya(712325).
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seorang laki-laki dari Syam, *Apakah kamu membaca Al
Qur'an?" Ia menjawab, "Ya." Ali bin Husain berkata

"Tidakkah kamu membaca ayat dalam surah bani Isra'il,
iil- $jii$ 9(t " Dan berilanlah kcpada keluarga-kcluarga

yang dekat akan halvtya. " Ia lalu bertanya, "Apakatr kamu

kerabat yang Allah perintahkan untuk memberikan haknya?"

Ali menjawab, "Ya."905

Takwil yang paling mendekati kebenaran menurutku adalatr

yang mengatakan bahwa maksudnya adalah perintah Allatt kepada

hamba-hamba-Nya untuk bersilatunatrim dengan kerabat mereka dari
jalur ayah dan ibu, sebab sesudah itu Altah menganjurkan hamba-

hamba-Nya untuk berbakti kepada bapak dan ibu mereka. Jadi,

anjuran di sini pasti anjuran untuk silaturrahim dengan nasab-nasab

mereka, bukan nasab orang lain yang tidak disebutkan dalam konteks.

Jika demikian, maka takwil kalam ini adalah, berikanlah, wahai

Muhammad, kerabatmu akan haknya, yaitu silaturratrim, bakti, dan

kasih sayang kepada mereka. Yang menjadi mitra dialog dalam ayat

ini adalatr Nabi SAW, tetapi yang dituju adalatr setiap orang yang

terkena kewajiban-kewajiban Allah. Hal itu ditunjukkan oleh

dimulainya perintah ini dengan tafaen i-1{;i;l!iiL6:#$l ifJ $';-13'; ';?ii 1't+ 'ri1:- tly 'L;S-"Di, Tuhanmu telah

memerintahlcan supaya knmu jangan menyembah selain Dia dan

hendaHah lcamu berbuat baik pada ibu bapbnu dengan sebaik-

bailvrya. Jila salah seorang di antara kedtnnya atau kedua-duanya

sampai berumur lanjut dalam pemeliharaarunu." Pada mulanya

pembicaraan dalam lafazhberikut diarahkan kepada Nabi SAW, #t
itj "Dan Tuhanmu telah memerintahkan" Kemudian Allatr
berfirman, t(t{t GaiS<\ "supaya kalian jangan menyembah selain

st Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (314y2), Ibnu Athilyah dalam Al
Muharrar Al ltajiz (31450), dan lbnu Al Jauzi ,talnn Zad Al Masir (5127).
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Dia." Di sini pembicaraan dikembalikan kepada semua umat Islam.

Kemudian pembicaraan dialihkan kepada beliau lagi, X"..'"fi-gt
';#ii "Jiko sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu."

Maksudnya adalah semua orang yang terkena kewajiban-kewajiban

Allah, baik pembicaraan ditujukan kepada Rasulullah SAW saja

maupun ditujukan kepada semua umatlya.

Firman-Nya, '49i3 " Kepada orang mishin." Maksudnya

adalatr, orang yang lematr dan membutuhkan. Kami telatr menjelaskan

arti lafazh liSUi, sehingga tidak perlu diulang.

Firman-Nya, S^35'{:S "Dan orang yang dalam perjalanan."

Maksudnya adalatr, musafir yang kehabisan bekal. Sambunglah

silaturratrim dengan kerabatmu, berikanlah ia haknya dari

silaturratrim, berilah orang miskin yang punya hajat, serta bantulah

orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan kuatkanlatr ia untuk

menempuh perjalanannya.

Sebuatr pendapat mengatakan bahwa maksud perintah

memberi hak kcpada musafir adalatr menjamunya selama tiga hari.

Menurutku, pendapat pertama yang benar, karena Allah tidak

mengkhususkan satu hak tanpa hak lain di dalam Kitab-Nya, dan tidak

pula melalui lisan Rasul-Nya SAW. Jadi, lafaztr tersebut mencakup

semua hak yang harus diberikan kepadanya, baik perjamuan,

kendaraan, maupun bantuan bagi perjalanannya.

Firman Allah, 9* 3ii 1i "Dan janganlah kamu

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." Maksudnya

adalatr, wahai Muhammad, janganlah engkau harnbur-hamburkan

harta yang diberikan Allah kepadamu dalam maksiat kepada-Nya.
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Makna latazlr- 9-* yang sesungguhnya adalah,

menghamburkan harta dalam pemborosan, sebagaimana ungkapan

penyaireo6 berikut ini:

,t.tt orrst *n+Gf i:"f ot(;u;t l;ui
"Oron[-orong memberi suakn kami, namun suaka mereka

bak badai kcfasilmn bangsa lrak yang terhambur-hamburkan. "

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22307. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abu Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq, dari Abu Ubaidain, ia berkata: Abdullah berkomentar,

tentang firman Allah, 9.* Ji:,13 "Do, janganlah kamu

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros," ia
berkata, "Menghamburkan harta dalam perkara yang tidak

benar, dan itu adalah pemborosan."eoT

22308. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada l6ami, ia berkata: Su$an
menceritakan kepada kami dari Salamatr, dari Muslim Al
Bathin, dari Abu Ubaidain, ia berkata: Abdullatr ditanya

tentang orang-orang yang mubadzir, lalu ia berkata"

"Membelanjakan harta tidak menunrt haknya."ms

s Dia adalatr Mu'awiyah bin Sibrah As-Sawa'i Al Kufi, penyair dinasti Umawiyah
(w. 98 II), sebagaimana dijelaskan Al Khazaji dalam Al Klrulashah

s7 m- Al Bul&ari dalam Al Adab At Muftad (2t44), Aft-Thabrani dalam At Kabir
(9D33), Al Hakim dalam Al Musta*ak (21361), dan menurutnya hadits ini
shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, dan dalarn hal ini ia disepakati
oleh Adz-Dzahabi. Juga Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (71552).

't Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31492), Ibnu Al Jauzi dalanZad Al Masir
(5D7), dan Mujahid ddlam tafsirnya (hal. 435).
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22309. Mutrammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hakam, ia

berkata: Aku mendengar Yahya bnlazz.ar meriwayatkan dari

Abu Utaidain, seorang yang matanya cacat batrwa ia

bertanya kepada Abdullatt bin Mas'ud tentang a1at, :ii13
9# "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkon

ftmtamu) secara boros." Ia lalu berkata, "Membelanjakan

harta tidak menurut haknya."ry

223 I O. 7al<aiy a bin Yatrya bin Abu 7a' idah menceritakan kepadakq

ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari A'masy,

dari Hakam, dari Yatrya bin Al Jaz.zar, dari Abu Ubaidain,

dari AMullah, dengan riwayat yang semisalnya.

22311. Yazid menceritakan kepadaku, Ibnu Aliyyatr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami

dari Hakam bin Utaibah, dari Yatrya bin Al Jazzat, batrwa

Abu Ubaidain yang cacat matanya bertanya kepada Ibnu

Mas'ud, "Apa itu mubadzir?" Ibnu Mas'ud menjawab,

"Membelanjakan hana tidak menurut haknya."elo

22312. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hakarn mengabari

kami dari Yatrya bin Al Jazzar, dari Abu Ubaidain, dari

Abdullah, tentang riwayat yang sama.

22313. Abu Kruaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari

Salmah bin Kuhail, dari Abu Ubaidairu bahwa ia bertanya

w Ibid
eto Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Taruil (31492),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(5D7), dan Mujahid dalam tafsimya (hal. 435).
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kepada Ibnu Mas'ud, "Apa itu mubadzir?" Ibnu Mas'ud

menjawab, "Membelanjakan harta tidak menurut haknya."

22314. Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Nadhar bin Syamil mengabari kami, ia berkata: Al Mas'udi

mengabari kami, ia berkata: Salmah bin Kuhail mengabari

kami dari Abu Ubaidain yang mengalami cacat mata, dan

Abdullah mengenalinya dari cacat matanya itu, bahwa ia

bertanya, "Ya Abu Abdullatr, apa itu mubadzir?" Lalu ia

menyebutkan penjelasan yang sama.

22315. Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Hau'ab menceritakan kepada kami dari

Ammar bin Ztxaiz, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin

Mudharrib, dari Abu Ubaidain, dari Abdullatr bin Mas'ud, ia

berkata, "Kami para sahabat Muhammad SAW meriwayatkan

bahwa mubadzir adalah membelanjakan harta tidak menurut

haknya."gll

22316. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Katsir Al Anbari menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata,

"Aku pernah berjalan bersama Abu Ishaq di jalanan Kufah,

lalu ia mendatangi sebuatr rumah yang dibangun dengan batu

kapur dar ajir (bahan bangunan rumah Persia), lalu ia
berkata, "Ini adalah mubadzir menurut perkataan Abdullah,

yaitu membelanjakan harta tidak sesuai haknya.'el2

22317. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktl ia berkata: Ayatrku menceritakan

tD lbid
erz lbid
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kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

AllalL t-* 3* {i "Dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros," ia berkata"

"Membelanjakan harta tidak menunrt haknya."el 3

22318. Al Qasim menceritakan kepada kard, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad menceritakan

kepada kami dari Hushain, dari IkrimalL dari Ibnu Abbas, ia

berkata "Orang yang mubadzir adalah orang yang

membelanjakan hartanya tidak menunrt hoknya':er4

22319. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khtuasani, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Janganlah menggunakan harta unfirk hal

batil, karena orang muba&ir adalatr orang yang berlebihan

tidak menunrt hak.'ets

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Seandainya seseorang

membelanjakan seluruh hartanya untuk sesuatu yang hak,

maka itu tidak mubadzir. Sedangkan seandainya ia
membelanjakan safu gantang makanan untuk sesuatu yang

batil, maka itu telah disebut mubadzir."el6

22320. Bisyr menceritakan kepada karrri, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa:id menceritakan kepada kami

er3 HR Al Bukhari dalam Al Adab Al Muftad (445), Al Baihaqi dalam Syt'ab Al
Iman (5D50,251), dan Al Albani dalam Shahih Al Adab Al Mufrat (346), ia
menilai s ond-nya has an.

era lbnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (5D7) duAsy-syaukani dalam Fath Al Qadir
(hal.997).

"' m.. Al Butfiari ddamTafsir At fur'anbab: i3T $sf ui $unggut telah Koni
muliakan anak-opk Adan) dari Ibnu Abbas secara mu'allaq (berhenti pada

sahabat).

'tt Al Bagha.ri dalam Ma'alim At-Tanzil (3t492),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(5D7), dan Abu Halyan dalarn Al Balv Al Muhith (7140).
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dari Qatadatr, tentang firman Allah, 9.* 3* 1j "Dan
jangonlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara

boros, " ia berkata, "Mubadzir berarti membelanjakan harta

untuk maksiat kepada Allah, untuk sesuatu yang tidak hak,

dan rurtuk kerusakan."9l 7

22321. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

fi{man Allah, blti'J:3 i*r1:5 f?L 6fr( ti ;,(j "Dan

berikanlah kcpada kcluarga-kcluarga yang dekat almn

halcnya, kcpada orang miskin dan orang yang dalam

perjalanan, " ia berkata, "Allah memulai perintatr dari kedua

orang tua sebelum orang-orang yang disebutkan dalam ayat

ini. Ketika selesai berbuat baik kepada kedua orang tua dan

memberikan hak mereka, maka Allah menyebut mereka, lalu

Altah berfirman, 9-* ;ti 1j 'Dan janganlah kamu

menghambur-hamburkan (hartomu) secara boros'.

Maksudnya, janganlah kamu memberi harta untuk perkara-

perkara maksiat kepada 611u1r."e1 
8

Firman-Nya, yty'-3ti 'ogLfj( 6#t 'i'l "sesungguhnya

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan. " Maksudnya

adalatr, syetan amat durhaka dan tidak menyukuri nikmat yang telah

diberikan Tuhannya kepadanya, serta mengkufurinya dengan

meninggalkan ketaatan kepada Allah dan berbuat maksiat. Demikian

pula saudara-saudara mereka dari kalangan bani Adatn yang

memboroskan harta mereka dalam maksiat kepada Allah dan tidak

bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya kepada merek4

melainkan menentang perintah-Nya, bermaksiat kepada-Ny4 dan

er? Ibnu Katsir dalam tafsimya (s1475).
ert Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31492) menyebutkan riwayat serupa tanpa

sanad.
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mengikuti cara syetan dalam menggunakan harta yang dikuasakan

Allah kepada mereka, yaitu tidak bersyukur dan kufur, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22322. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah,'u2f5 ";ry " Sr turggrhnya pemb or o s -pemb or o s

ittt. ... " Maksudnya adalah, orang-orang yang membelanjakan

hartadalam perkara-perkara m{csiat kepada Allah. SFU,i'*tf';(
$K .*). it#\ i'$'*tS "Adalah soudara-saudara

syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada

Tuhannya."9r9

ooo

6r::$J3 fr Jf, G,;i qi ;:.-, i6i r,* uj e$

"Dqn iilral<rmua-berpaling dmi merela unf;,tk menpuoleh
r ahmat itmi T uhanrrru y arJg l<ffiw hm apl<an, mal<f,

katatarllahlnpod, rnerela ucapan yang prn'itas.'
(Qt. Al Israa' [17]: 28)

TalrwillirmanAllah:A3Jf,6;;j$e1-i€ri'ii"*;e0
6t:.:; $ @an iika kamu berpaling dari mereka untuh

memperoleh ruhmat dari Tuhanmu yang kamu hatapkan, maha

katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu

memalingkan wajatrmu, watrai Muhammad, dari orang-orang yang

ere Abu Ja.far meriwayatkan maknanya dalam Ma'ani Al Qur'on (3lltA). la
berkat4 ,.Firman Ailah, (, ,s "saudara-saudra syetan" maksudnya adalah

dalam perkara maksiat."
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Aku perintahkan kepadamu untuk memberi hak mereka jika kamu

tidak punya kesanggupan untuk memberi, (memalingkan wajatrmu)

saat mereka memintamu apa yang tidak bisa engkau berikan, lantaran

malu dan kasihan terhadap mereka, dan (kamu memalingkan

wajatrmu) dengan mengharapkan ratrmat dari Tuhanmu, yaitu

menunggu rezski dari sisi Tuhanmu dan mengharapkan kemudatran

dari Allah untukmu, maka janganlatr engkau membuat mereka putus

asa. Tetapi, sampaikan kepada mereka ucapan yang pantas."

Maksud firman Allah, t:t:.i{j "(Jcapan yang pantas,"

adalah, tetapi berjanjilah kepada mereka dengan janji yang baik,

dengan berkata, "Kelak jika Allah memberi reznki, maka aku akan

memberimu." Serta ucapan-ucapan serupa yang lembut dan tidak

kasar, sebagaimana firman Allah, '#$'ipi($"Don terhadap orang

yang minta-minta maka janganlah kamu menghardilolya." (Qs. Adh-

Dhuhaa [93]: 10)

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22323. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Ibrahim, tentang firman Allah. 4: . rt :qi ,* :ij eft
\1;3 "Dan jika knmu berpaling dari mereka untuk

memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan," ia

berkata, "Maksudnya yaitu menunggu datangnya rezeki." S{,
g;;{tl;# "Maka katakanlah kepada merelra ucapan yong

pantas." la berkata, "Maksudnya yaitu berjanji kepada

mereka secaxa lembut."

22324. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu
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Abbas, tentang firman Allah, K; g *; i'q "(Jntuk

memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan," ia

berkata, "Maksudnya adalah rezeki. Allah berfirman, ')1

f;!dt';;ft a FfA; 64.#'e"6V {ii., {,;;t- 'Apakah mereka

yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah

menentuknn antara mereka penghidupan mereka dolam

lrehidupan dunia'." (Qs. Az-Zukhruf 143!: 32)no

22325. Imran bin Musa menceritakan kepadakami, iaberkata: AMul

Waris menceritakan kepada kami, ia berkata: Imaratr

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman

Allah, ti;J 
"t; 6 'r4 i65 # i;j gV "Dan iika kamu

berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari

Tuhanmu yang lramu harapkan," ia berkata, "Menunggu

rezeki dari Allah yang akan datang kepadamu."e2l

22326. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimatr, tentang firman Allah,

t1;J 
"$) 

6 f i6il # tj eS " Dan iika kamu berpating

dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang

lamu harapkan," ia berkata, *Rezeki yang engkau tunggu

dari Allah." 6t:.$Sj fr fi, "Maka katakanlah kcpada

merelca ucapan yang pantas. " Ia berkata, "Berjanjilatr kepada

mereka dengan jardi yang baik, 'Jika karni telah memperoleh

rezeki maka karni akan memberi kalian'. Itulah perkataan

yang pantas."92

eo Ibnu Afti),yah ddam Al Muharrar Al Wajiz (31450), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (5D8), dan Abu Hayyan dalamAl Bahr Al MuhithQl4l).

n'Ibid
ry Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma' ani Al W' m (31 145).



TatsirAthXfubai

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Jika mereka

memintamu dan engkau tidak memiliki sesuatu untuk

diberikan kepada mereka, maka berpalinglah dari mereka

dengan mengharapkan ratrmat. Maksudnya menunggu rezeki.

,jr::i<; Xi Jf, 'Maka katakanlah kepada mereka ucapan

yang pantas'."923

22327. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepadaku, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 'it:q)
t; t "(Jntuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu," ia

berkata, "Menunggu rezeki Allah."e24

22328. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari A'masy, dari Abu Dhuha' dari Ubaidah,

tentang firman Allah, CF; ,# u rt i'q "(Jntuk

memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang knmu harapkan," ia

berkata, "Memperoleh rezeki. "95

22329. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Athq dari Sa'id,

tentang firman Altah, \1;i 4i i ,4 :6;i'&i;; e!3 " Dan

jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat

dari Tuhanmu yang kamu harapkan," ia berkata, "Rezeki

yang kami *ggo.; t3t:$J; fr Jf, "Maka katakanlah

'' Mulat id dalam tafsirnya (hal. 436).

'a lbnu Abi Hatim dalam taftirnyap2326).
% Al-Alusi dalan Ruh Al Ma'ani (15/63).
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lrcpada mereka ucapan yang pantas. " Ia berkata, "Perkataan

yang baik."e26

22330. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Mu'ammir, dari Qatadah, tentang firman Allah, J; fr Ji,
gfr "Malra katakantah kepada mereka ucapan yang

pantas, " ia berkata, "Janjikan kebaikan untuk mereka."

Al Hasan berkata, "Ucapkan kepada mereka perkataan yang

lembut dan mudah."927

22331. Aku meriwayatkan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabari kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkomentar, tentang firman Allah, '#'d*;ti$ "Dan ittra
kamu berpaling dari mereka," ia berkata, "Kamu tidak

mendapatkan sesuatu r.rrtuk kauberi kepada mereka." 'friq)
,+ A "(Jntuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu." la
berkata "Maksudnya adalah menunggu rezeki dari

Tuhannya. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang

miskin yang meminta kepada Nabi SAW."e2E

22332. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Harmi bin Imaratr menceritakan kepadaku,

Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata: Imarah

menceritakan kepadaku dari Ikrimatr, tentang firman Allah,

6;t{3 ;fr 5f,, " Mol* kotakanlah trepada mereka ucapan

yang pantas, " ia berkata, "Berlemah-lembut."92e

Dalam hal ini IBnu Zaid berpendapat sebagai berikut:

n6 Al Jalalain dalam tafsirnya(l/369).w lbdrmazzaqdalam tafsirny a (2D96).
et As-suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsur (5D75).
ne lbid
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22333. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, '& ";*; tilj " Dan iika tramu berpaling dari

merekn," ia berkat4 "Maksudnya adalah dari orang-orang

yang Kami berpesan kepadamu untuk berbuat baik kepada

mereka. 6 A'g-t ;$;i '(Jntuk memperoleh rahmat dari

Tuhanmu'. Maksudnya adalah, apabila kamu khawatir jika

kamu memberi mereka, maka mereka menggunakannya

untuk bermaksiat kepada Allah, lalu kamu berpikir untuk

tidak memberi harta kepada mereka. Jika mereka meminta

kepadamu, it:.i Jj fr JX 'Maka katakanlah trepada

merela ucapan yang pantas'. Yaitu ucapan yang baik,

'semoga Allah memberi rezeki dan memberkahinya

tmtulimu'."930

Pendapat yang kami sebutkan dari Ibnu Zaid itu, selain

bertentangan dengan pendapat para ahli takwil mengenai penakwilan

ayat ini, ia juga jauh maknanya dari indikasi tekstual ayat. Hal itu

karena Allah berfirman kepada Nabi SAW , d'fi iq pr tlett
l1;j "t; 

"Dan jika kamu berpaling dari merekn untuk memperoleh

rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan. " Allah memerintatrkan

bahwa apabila berpalingnya beliau dari kaurr tersebut adalah untuk

menunggu ratrmat dari-Nya yang diharapkan dari Tuhannya, maka

hendaklah beliau mengucapkan perkataan yang baik kepada mereka.

Berpalingnya beliau dari mereka tidak terlepas dari dua alasan.

Pertama, beliau berpaling dari mereka untuk mencari ratrmat

dari Allah yang diharapkan beliau bagi diri beliau sendiri. Dengan

demikian, makna kalam sesuai dengan seperti yang kami katakan, dan

yang dikatakan pula oleh para ahli talaffil.

"o lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712326) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(st2e).
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Kedua, berpalingnya beliau untuk mencari ratrmat Allah yang

diharapkan beliau bag orang-orang yang meminta. Nabi SAW

mengaku dilarang memenuhi permintaan mereka karena khawatir

digunakannya rmtuk bermaksiat kepada Allah. Jadi, murka Allatl

terhadap orang yang tidak diyakini menggunakan infak yang diberikan

kepada-Nya untuk berbuat taat kepada Allah itu lebih dipertimbangkan

daripada menglrarapkan rahmat Allah baginya. Hal itu karena ratrmat

Atlah diharapkan bag yang atili taat kepada-Nya, bukan orang yang

ahli maksiat kepada-Nya. Kecuali ayat ini hendak dimalarai batrwa

Nabi SAW diperintatrkan untuk tidak memenuhi permintaan mer€ka

agar mereka berhenti berbuat maksiat dan bertobat lantaran beliau tidak

memenutri permintaan mereka, sehingga makna ini tercakup oleh talcnril

ayat, meskiprm bertentangan dengan pendapat pala ahli talc\ ril.

a@a

GL i1i g-;r $ 4(*{; ;)fr J\',;jtt l:i s47i
@g',i

o D ort i angar.tah t<firyy i ddil<f,rr ta ngannru. tnb elengu p adf,

lelwrrrruitmiartgortlahl<ffiwterlalummguhnkatmya
l<arena iatl<mw meniadi tctcela dart mmyesal"

(Qs. Al Israa' lLTl:.29)

Talrwil fiman Allah: 
'3 

"'rti$; & Jy'ilJJ Li- g7;
@ t *GL 'ii,i 5J$ Toan ianganlah kamu iadikan tanganmu

tibelenggu pada lehermu dan ianganlah kamu terlalu

mengularkannya karena itu kamu meniadi tercela dan menyesal)

Ini meruPakan

yang enggan berinfak

perumpamaan yang dibuat Allah bagi orang

untuk hak-hak yang diwajibkan Allah pada
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harta seseorang. Allah menjadikannya seperti orang yang terikat

tangannya ke leher, sehingga tidak mampu mengambil dan memberi.

Makna kalam ini adalatr, janganlatr kamu menahan infak

karena bakhil untuk hak-hak Allah, watrai Muhammad. Jika engkau

tidak berinfak untuknya sedikit pun, maka sama seperti orang yang

terikat tangannya ke lehernya dan tidak bisa mengulurkan tangannya.

t.1iit 3 ,te(i 'i; "Dan ianganlah lcamu terlalu

mengulurkannya." Maksudnya adalah, jangan mengulurkan tangan

untuk memberi selebarJebarny4 sehingga tidak ada yang tersisa

padamu, dan engkau tidak memperoleh apa pun rurtuk diberikan

kepada orang yang memintamu.

6t1i q. 'it;i "Karena itu kamu meniadi tercela dan

menyesal." Maksudnya adalah, sehingga kamu akan dicela oleh

orang-orang yang meminta kepadamu jika kamu tidak memberi

mereka, dan engkau akan merasa kesulitan karena hartamu habis.

Lafazh $;ft "ttenyesal," maksudnya adalah, kamu dicela

dan tidak mempuryai apa pun untuk diinfakkan. Akar maknanya

adalah binatang yang dikendarai hingga tidak bisa berjalql, habis

tenaga, dan mogok berjalan. Binatang demikian disebut i;'ti,rS.
Lafazh i.ti,tht 's'r; artinya adalah, aku membuat letih

binatang tersebut dengan berjalan.

Lafazh aikiU ii* artinya adalatr, aku meminta dengan

mendesak.

Lafa^'At * artinya adalah, mata telah mencapai puncak

pengarnatan hingga jemu. Darinya terambil kata dalam firman Allah,

G';tqLf$I ;Ey#- "Niscaya penglihatanmu alcan kcmbali

lrepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu

itu pun dalam keadaan payah. " (Qs. Al Mulk 16T: 0 Demikianlatr,

kata ini digunakan untuk sesuatu yang telah payah dan terdesak.
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Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

22334. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Hasan, tentang firman Allah,

& 6ti|t Li- HJ; "Dan ianganlah tcamu iadikan
tanganmu terbelenggu pada lehermu," ia berkata, "Jangan

jadikan tanganmu terbelenggu dari berinfak." '<(i J;
"Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. " Ia berkata,

"Janganlah kamu menghambw-hamburkannya dengan

pemborosan."g3l

22335. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran

bin Bahz menceritakan kepada kami, ia berkata: Hausyab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Apabila Hasan

membaca ayat, +:$3 v'r(".tis & Oy'n$ fi- #S;
gr* qi '-Cfi " Dan janganlah knmu jadikan tanganmu

terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu

mengulurkonnya karena itu kamu menjadi tercela dan

menyesal," maka ia berkata, "Maksudnya adalatr, janganlatl

engkau belanjakan rezeki-Ku untuk sesuatu yang tidak Aku

ridhai, dan jangan letakkan ia pada apa yang Aku mtrkai

sehingga Aku akan mengambil apa yang ada di kedua

tanganmu, yang pada akhirnya engkau menjadi tak berdaya

tanpa ada apapun di kedua tanganmu."e32

22336. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

,r lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712327\ menyebutkan riwayat serupa dari

Hasan.
ts2 Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami Punya.
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kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
A[ah, 6L'iii +:$ 3 <fr{;,& Jy'nj* x+ S47j
$;ft "non janganlah komu jadikan tanganmu terbelenggu

pada lehermu dan janganlah komu terlalu mengulurkannya

lrarena itu kamu menjadi tercela dan menyesal," ia berkata,

"Ayat ini berkaitan dengan infak. Allah berfirman, SA7;
& 6t-ili Li-'Dan janganlah kamu jadikan tanganmu

terbelenggu pada lehermu'. Maksudnya, jangan pula kamu

terlalu mengulurkannya. $Jrt! tt(i{e 'Don janganlah

kamu terlalu mengulurkannya'. Maksudnya adalatr

pemborosan (fi'.t|ii 'K*"na itu kamu menjadi tercelo'.

Maksudnya, ia mencela dirinya atas hilangnya harta. Sr:,i
'Dan menyesal '. Maksudny4 seluruh hartanya habis

sehingga ia tidak berdaya."e33

22337. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, &Jy'alu- 1:;-J47j "Dan janganlah pamu

jadikon tanganmu terbelenggu Wda lehermu." Maksudnya

adalatr bakhil.e34

22338. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, lyib 1i j:17j
J)ii"Do, janganlah kamu jadiknn tanganmu terbelenggu

pada lehermu. " Maksudnya adalah, jangan tatran tanganmu

untuk taat kepada Allah dan memberikan hak-Nya. ,"r(if:
#r S " Dan janganlah kamu terlalu mengulurlcannya. "
Maksudnya adalatr, jangan engkau belanjakan hartarnu dalam

e33 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Q n327).
nn Ibid
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perkara maksiat kepada Allah, sesuatu yang tidak memberi

maslatrat, dan hal yang tidak pantas bagimu, dan itu adalah

pemborosan St:.i qL 'iii "Karena itu kamu meniadi

tercela dan menyesal " Maksudnya adalatr, kamu tercela di

antara hamba-hamba Allah, dan menyesali kebangkrutan

yang telah terjadi.e3s

22339. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsur menceritak*k2?9"kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 
^)';1;i:17i&Jy"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu

pada lehermu," ia berkat4 "Ayat ini tentang infak'

Maksudnya adalatr, jangan kamu menahan diri dari infak. 'ij
+:4t 3 (*(fr 'Don janganlah lcamu terlalu

mengulurkannya'. Maksudnya, janganlah kamu

menghambur-hamburkan. 61 '"5i 'Karena itu pamu

menjadi tercela'. Maksudnya, tercela di antara hamba-hamba

Allah. St:i 'Dan menyesal'. Maksudnya, menyesali

tindakan berlebihan yang kaulakukan."e36

22340. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Janganlah menahan

diri dari infak untuk hal-hal yang telatr diperintahkan

kepadamu }i.iii 
'3 ,t (i{: 'Don ianganlah lmmu terlalu

mengulurkanrq/a" wrtttk perkara yang dilarang kepadamu.

(r;L'i,i; 'Karena itu lramu menjadi tercela'' Maksudnya,

dalam keadaan berdoa. (jE 'Oan menyesal'' Maksudnya,

kamu tidak bisa berbuat apa-apalagi-"e37

'' Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an(31145).t'6 Abdrtnazzaqdalam tafsirnya QD97) dan Al Baghawi dalam Ma'olim At-Taruil

(3t4e3).

" Ibnu Athiyyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (31451).
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22341. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan

kepada karni dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah,

& lyi$1 !)i SZ 7j "Dan janganlah lamu jaditran

tanganmu terbelenggu pada lehermu," ia berkata
"Terbelenggu tanpa bisa mengulur untuk berbuat baik dan

memberi." $:fi 3 ttt(i*s 'Do, janganlah kamu terlalu
mengulurkawrya'. Maksudnya adalah rurtuk perkara yang hak

dan yang batil, sehingga apa yang kau punya itu habis, lalu
datang orang yang ingin kau beri sebagaimana engkau

memberi mereka, namun kamu tidak punya sesuatu untuk
kauberikan kepadanya, sehingga orang itu mencelamu lantaran

kamu telah memberi mereka tetapi tidak memberinya."e3s

@@@

6; W . DEL(iaL 3 ;ii X5. ;&c:l\ s)i,i, iL
"Sesungguhrrya Tuharurut melapmgl<mt rezeki lnpodo siapa
yclr.g Dia leehendaki darl merryempitknraff d; sesmgguhnya
Dia MaIw Merrgetaluti lagi Maha Melilw al<frn hartba.

harrba.Nya." (Qs. Al Israa' [17]: 30)

Talrwil firman Allah: L(Xy:*"tig;- ;tA) .y5-ri, iy
U W -Dq, (Sesungguhnya Tuhanmu melapLngkan rezeki

kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya;
sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat ahan
hambo-hamba-Nya)

s8 Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang karni punya.
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Atlah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,

"sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, meluaskan rezeki-Nya

bagi hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, dan mencukupkan

bagi hamba-hamba-Nya ymg dikehendaki-Nya."

Maksudnya adalah, Allah menyempitkan rezeki-Nya bagi

mereka. UQ.Dfajrfuy
"sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat

alran hamba-hamba-Nya." Maksudnya adalah, Allah memiliki

pengamatan dalam mengatur dan mengendalikan mereka. Oleh karena

itn, ikutilatr wahai Muhammad, apayang Kami perintatrkan kepadamu

dan apa yang Kami larangan kepadamu, yaitu membentangkan

tanganmu untuk aPa dan siapa yang sepatutnya engkau

membentangkannya, serta menahan tanganmu dari apa dan siapa yang

sepatutnya untuk menahannya, karena Kami lebih mengetahui

maslahat para hamba daripada kamu dan dari semua makhluk, serta

lebih melihat dalam mengatur mereka.

Hal itu dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22342. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Kemudian

Allah mengabari kita bagaimana Dia berbuat, S\-d, Ly

:*; ff+ tAii:2i "srrlunggrhrrya Tuhanmu melapangkan

rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan

meny empit knnny o. " Arti lafazh j ;l'S adalah menyedikitkan.

Semua l<ata ,4 dalam Al Qur'an artinya demikian.

Kemudian Allah mengabari hamba-hamba-Nya batrwa tidak

ada sulitnya bagi Allah untuk melapangkan rezeki mereka,

tetapi itu tidak dilakukan-Nya karena pandangan Allatt

terhadap mereka. All-ah berfirman: .eg|))i'.if $.5: *
@ uE -, rQ *Y\-:6-( * ri.,;s;,6*b'*J " o* i tr'o
Altah melapanglran rezeki kepada hamba-hamba-Nya
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tentulah mereka akan melampaui batas di muka burni, tetapi
Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan

uhtran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (kcadaan)

hamba-Inmba-Nya lagi Maha Melihat." (Qs. Asy-syuuraa

V2l: 2l) Orang Arab apabila diberi kesuburan dan

dilapangkan rezeki, maka mereka menjadi sombong, dan

sebagian dari mereka membunuh sebagian lainnya. Namun
bila datang musim paceklik, mereka meninggalkan perbuatan

tersebut.e3e

@@@

StL ;trii's$ey eti ii *ylo{:-tfiffiS;
ftT rfus;\v --, -

oDon janganlah lonw membunuh anak arralww l<arena
takutl<srrislhfrrJ. Kanilah yarlg dl<frrl fil'rr,lt$eri rezeki

lnpodo nrselra ilmt juga l<epadarnt Senrnggzlwry a
menh.uwh muela ddalah waht dosayangbesor."

(Qr. Al Israa' [17]: 31)

rakwil nman Alt an Lfftg erj ii *y*{'i5$1;
@ 6Ur+{rrL iifi @o"- janganlah kaiu membunuh anak-
anakma karena takut kemiskinan. Kamiloh yang akan memberi
rezpki hepada mereha dan juga kepadamu Sesangguhnya
membunuh mereha adalah suatu dosa yang besar)

*' Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (?12327) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al
MuttsuGI2TS).
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Sebelumnya Allah berfirman, ;-4j$*-iJy6:"3<1 fi; r#1
$1;S "Dan Tulunmu telah memerintahkan suryya konu iutgot
menyembah selain Dia don hendaklah komu berbuat baik pada ibu

bapahnu dengan sebaik-baibtya-" Di sini Allah berfirman, G'1'$

*L 
''& {',Jl[ "Dan ioryantah konu membururt oukqtabu

karena tahtt kcmiskinan- Jadi, lafazh (rfi $ dibaca nashab

berkedudnkan sebagai'athof (sambtngao,)dari lafazh 6"3:it
Maksud latazh *L# "Koetta tahi kcmiskinst" adalah'

takut fakir dan kekurangan. Sebetumnya kami telah menjelaskannya,

berikut argumen-argumennya Kami jWa menyebutkan riwayat

telrtangnya. Allah berfirman demikian kepada orang-orang Arab

karena mereka suka membunuh anak-anak perempuan mereka kar€ma

takut miskin lantaran membiayai hidup mereka, sebagaimma

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22343. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan krpada kami
''dari 

Qatadah, tentang firman Altall 9lrLf---{:$e6\$
"Danianganlah kannu membunrt anak-anahnu koena tahtt

kcmiskinan" Maksudnya adalah takut melarat- Orangorang

Jahiliyah suka membunuh anak-anak mereka karena takut

melarat, sehingga Allah menasihati mereka t€ntang hal ittt

dan memberitahu mereka bahwa rcznki mereka dan rezrki

anak-anak mereka ada di tangan Allah- Allah bqftmao, ii
6f*+i'LL # Sl'{ey it; "Komitah yory atror

rumberi rezeki kcryda mereko do, iuga kcpduttu
Sesuggttturyn memburuh nureka adalal, $ntu dosa yorg
, ,t940Des(t.

s Ibnu Abi Hatim dalam aftirnya QD328\
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22344. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, *L +
"Karena tahtt kemishinan, " ia berkata, "Mereka membunuh

anak-anak perempuan. "94 
I

22345. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkomentar,

tentang firman Allah, *1,*{'l1f!fr{; "Dan jangantah

kamu membunuh anak-anabnu karena tahut lccmiskinan," ia
berkata" "Lafa*
kemiskinan."r2

S! urtinyu adalatr kemelaratan dan

22346. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, {L':*- "Karena tahtt kemiskinan," ia
berkata" "Kemisliinan.'%3

Para ulama qira'at berbeda dalam membaca firman-Nya, Irt

6 fS+'ttlL fri "sesungguhnya membunuh mereka adalah
suatu dosa yang besar. " Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Irak
membacany " {,$U141'lL f,3 31 a.ng* tutruf ktta' dibaca kasrah
dan huruf rfta'dibaca suhn. Apabila lata?hini dibaca demikian, maka
ia memiliki dua takwil:

Pertama, ia merupakan isim fa'il dari lafaz}r, iL4 - tL, yang
berarti berdosa dan berbuat salah. Diriwayatkan dari orang-orang

*' Abdurazzaq dalam tafsirnya QD\B) dan Al eurthubi dalarn Al Jami' li Ahkam
Al Qur'an(10D52).*2 Muiatrid dalam tafsirnya (hal. a36).*3 lbnir Abi Hatim dalamtaisirny a litt+t+1,Al Farra dalarr Ma'ani Al ear'an, dan
Abu ubaidah dalam Maju Al Qur'an (ll371), dan Az-Zayaj dalam Ma,ani Al
On'an Gn3q.
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Arab batrwa latazh'c.th artinya adalah, aku berbuat dosa dengan

sengaja. Sedangkan tzfazl i>tA; urtinya adalatr, aku berbuat dosa

dengan tanpa sengaja.

Kedua, ia memiliki artiLl dengan huruf kha' dattha' dibaca

fathah, kemudian huruf kha' dibaca knsrah dan huruf tha' dibaca

sulann, seperti '+i -'# dan ].tl - ]ir LafazhL adalah isimfa'il,
sedangkan lafazin{E adalah isim mashdar aan [*!,g9 *laki-laki

itu bersalah". Bisa j.adi ia adalah isim fa'il dai [L][, ssdangkan

mashdar-nya adalatr rtla+1. Sebuah pendapat mengatakan bahwa lafazh

,Y sama artinya dengan (t!r(, 3slzgaimana ungkapan penyaife

berikut ini:

y"lr ,# t\* 4U
"Alangkah rnalangnya Hindun ketilu mereka keliru menyerang

Kahil. "eas

Sebagian ulama qira'at Madinah membacanyu'@ o'& ';/Ii'ot
dengan huuf Hta' dan tha' dibaca fathah, dengan alasan ia

merupakan isim fa' il dan ;th, "it9i'Grl.

Sebagian ulama qira'at Makkah membacanyuil; orS'n{6b1

dengan huruf Hn' dan tha' dibaca fathah, serta bacaan madd

(panjang) pada huruf tho', yarrgartinya sama deng^'$o-. %6 Bedanya

hanya padamadd.

Mayoritas atrli bahasa Arab Kufah dan sebagian ahli batrasa

Bashratr berpendapat bahwa lafazhEu^ dan Gi memiliki arti ypg
sama. Hanya saja, sebagian dari -.r"(u mengklaim bahwa lafazh L,
s lbnu Amir membacanyai,&t og'jjE it dengan tntruf hha' dan tha' dibacafathah.

Ibnu Katsir membacanya ld+ dengan hrxuf Hta'dibaca kasrah dm tha'dibaca

fathah, mashdar dari ;Gt - iht - fBh;- - :.lb,' Sedangkan ulama selainnya

membacanya iL . ltinat UitaA n"iian Al Qira'at, hal. 400, 401)
*5 Penyair yang dimaksud adalatr Imra Al Qais.s Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al' Uytn (3 D40).
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lebih banyak digrmakan dalam qira'at, sedangkan Ll t"Uit populer
dalam percakapan. Menurutnya, ia tidak mendengar lafhztr tit* aa"-
percakapan dan syair mereka, kecuali dalam bait berikut ini:

7i,,;r\, Cef 6:rts *.6'ltr:.iii4,
"Dosa itu nista, dan lrebajilun itu dianjurlcan.

Seperti 'ajwahyang ditanam di tanah lalu diperbaid."el7

Aku telatr menjelaskan perbedaan antara llt dan Gf.

Bacaan yang paling mendekati kebenaran menurut kami
adalah bacaan yang dipegang oleh ulama qira'at Irak dan mayoritas

ulama qira'at Hijaz karena kesepakatan argumen dari para ulama
qira'ot, dan status ryadz (arang) pada bacaan selainnya, yang artinya
adalah dosa dan kesalatran, bukan perbuatan yang keliru, sebab

mereka membunuh anak-anak mereka secara sengaja, bukan keliru.
Atas kesengajaan itulah Allah menegur mereka dan menyampaikan

larangan kepada mereka.

Penalorilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

22347. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, selunrhnya dari
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 6f*+
"Dosa yang besar," ia berkata, "Dosa."q8

q7 
Terambil dari qasidah yang terdiri dari enam bait dan digubatr penyaimya saat
menerima kabar kematian ayahnya. Lihat Ad-Diwan (hal 150). 'Ajwah adalatr
kurma terbaik di Madinah.*t Mulatrid dalam tafsirnya (hal.436).
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22348. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, 6(J;- "Dosa yang besar," ia berkata, "Lafazh
t1[. artinya adalatr dosa."e4e

e@@

W;tlS'-eSi,f fifu1tVp{t
u D arr j arrgarllah lrrrl,nuu mendel<nti zina; sesunggulmy a xhw

itu adalah suahr pubuatmr yar.gkaii d*rr ruaht, ialan
yaqbu,ruk.' (Qs. Al Israa' ll?lz 32)

TalrwillirmanAllah:@W.\a,r€^4titf :iV;1iViJ,
@an janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah saatu perbaatan yang keii dan suataialan yang buruk)

Maksud ayat ini adalatr, Tuhanmu juga telatr memerintahkan,

watrai manusia, agar kalian tidak mendekati ''^g; t( Xy''tJ\
"sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keii," karena

zina adalah perbuatan keji.

Maksud lafazh W163 "Dan suatu ialan yang buruk,"

adalah, jalan zina merupakan jalan yang buruk, katena merupakan

jalan ahli maksiat kepada Allah, orang-orang yang menentang

perintah-Nya. Betapa buruk jalan yang mengantarkan pelalarnya ke

Neraka Jahanam.

@@@

se Abu Ja'farAn-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'm(31147).
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61; ;i (,$;,8 A 6f\$W i; $ ;Aiifi{;
)i# i,ffiyisnt ; slt fi (LU" -A2

"D=an janganlahl<anw mertbumth jiwa yarrg itihmaril<ut
AJlah (menrfuruhnya), n.,lainl.-, ilengan o*a, (atasdri

yangbenat Danborangsiopa dibwwh i"*, zlwlim, rr*t*
se$rnggNthrrya r<o,rJi telah n'r.,tberi t<ctatasaon lccpadn ahli
warisrya tetapi jangarJlah ahli waris iar nrelarr$aui batas
dalan rnenlfrrumy'..- Senrnggul*yo ia adatah uarrg yang

mendapatputolongan,, (es. AlIsraa. tlZ]: jj)

@";T;dH,i;':Waf;.;tritri.m:.
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Artah
[mcmbunuhnyaJ, melainkan dengan suatu [alosanJ yang benan
Don barangsiapa dibunuh secara zhalim, maha sesungguhnya Kami
telah memberi kekuasaan hepada ahri warisnya, tetapi janganrah
ahli waris itu melampaui batas daram membanuh. sesungguhnya
ia adalah orang yang mcndapat pertolongan).

Maksud ayat ini adalah, Ttrhanmu juga menetapkan, iji,.{;
"Dan jangardah kamu membunuh,,, wahai manusia frri 

-J, g, A
Utwa yang dihoamkan Allah,: Membumrhny4 '{U {y ,Melainpon

dengan suatu [alasanJ yang beno', melainkan dengin Jratu ulusan yang
benar dan sesuai haknya. Ia tidak dibunuh kecuali karena kufur sesudah
Islam, atau berzina setelatr menjadi mulahan, atau qishash Jika jiwa itu
kafir sedangkan kekafirannya itu tidak didahului oleh Islam, maka tidak
ada perintatr dan jaminan keamanan untuk tidak membunuhny4
sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:
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22349. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qagrdah, tentang firman Allah, fi'i;6l"iXti$i{;
dU {1 "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu

(alasan) yang benar," ia berkata, demi Allah, kami tidak

mengetahui kehalalan darah seorang muslim kecuali karena

salatr satu dari tiga sebab, yaittr: seseorang yang membunuh

lalu ia dikenai qishash, atau berzina setelah berstatus

mulahan sehingga ia dirajam, atau kafir sesudah lslam,

sehingga ia dibunuh."eso

22350. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr menceritakan kepada kami dart Az-hrt:fi' dari

Urwatr atau selainnya, ia berkata: Abu Bakar ditanya,

"Apakatr kamu membunuh orang yang tidak mau membayar

zztka{?" Ia menjawab, "seandainya mereka menghalangiku

.. dari sesuatu yang mereka akui untuk Rasulullah SAW, maka

aku pasti memerangi mereka." Abu Bakar lalu ditanya,

"Tidakkatr Rasulullah SAW bersabd4 'Aht diperintahkan

untuk memerangi manusia sampai merela mengucapkan,

"Tiado tuhan selain Allah." Jilw mereka telah

mengucapkannya maka mereka telah melindungi darah dan

harta mereko dariht, kecuali dengan habtya, sementara

$0 Lafrzh ini tertera dalam hadits marfu'dengan redaksi: . .ox,sau\fiyit't ,#\
"TidaHah halal darah seorang muslim lcecuali lrsena salah satu doi tiga
alasan....' HR Al Bulfiari dalam kitab Diat (6878), Muslim dalam kitab l/
Qasanah (25), Abu Daud dalam kitab Al Hudud (4352), At-At-Tirmi&i dalam

kitab Dtyat (1402), dan An-Nasa'i dalam kitab Pengharamot Dtah (7190).
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perhitungan mereka ada di tangan Allah'. " Abu Bakar lalu
menjawab, *Ini adalah sebagian dari haknya."esl

22351. Musa bin Sahl menceritakan kepadakq ia berkata: Amr bin
Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin
Hayyan menceritakan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil,
dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabd4 ttLze orlo 

'ip 
.hr lt 4l ti*-',? ,J6t.1rrif llf Urf

ui 
':t'i lq Yi'E'!i *.frei w".t\?':i?;'6,\ -1

A.W f Ft 9tilo fi *1*1'-. "ii, drperrntihkai
untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan,
'Tiada tuhan selain Allah'. Jika mereka telah

mengucapkannya maka merelra telah melindungi dmah dan

harta mereka darilat, kecuali dengan habtya, sementara

perhinngan mereka ada di tangan Allah."

Beliau lalu ditanya, "Apa haknya?" Beliau menjawgb, "Zina
sesudah berstatus mufuhan, htfur sesudah iman, dan

membunuh jiwa sehingga ia dibunuh karenar),a."e52

Fimran-Nya- 6tr ,#A "Dan barangsiap dibunuh secara

zhalim. " Dia mengatakan: Barangsiapa dibunuh tidak dengan alasan-

alasan yang kami sebutkan, yang berarti bahwa apabila seseorang

dibunuh dengan alasan tersebut, maka pembunuhan ini dibenarkan.

@arangsiapa dibunuh) maka Kami memberi kekuasaan kepada atrli
warisnya. Maksudnya adalah, Kami memberikan kekuasaan kepada

attli waris orang yang dibunuh secara zhalim atas orang yeng

membunuhnya. Jika ia mau maka ia bisa menuntut qishash sehingga

eir HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan (l5lSl) dengan lafaztrnya, Syafi'i dalam
musnadnya (l-16), Muslim dalam Al Iman (32,33,35) dengan lafazh senrpa, At-
At-Tirmidzi dalan ls-Sznan (2606,2607), dan Ibnu Majah dalam As-Sunan
(3927 ,3928, 3929).

e52 HR. Abu Daud dalan Al Jihad Q6a\ At-Tirmidzi kttab Al Iman(261l), Ahmad
dalam musnadnya (3/199), dan Al Baghawi dalam Syoh As-suwtah (1169).
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pembunuh tersebut dihukum mati. Atau jika ia mau maka ia bisa

memaafkannya. Atau jika ia mau maka ia bisa mengambil diyat.

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai arti lafbzh (ug
yang diberikan kepada ahli waris korban.

Sebagian berpendapat serupa dengan yang kami jelaskan,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

22352. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrny4 dari, Ibnu- Abbas, tentang firman

euurr, (G ;itiJrz, ,$A;iiU$yX i;,rt;ixil*1{3
((uY .A) "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

diharamkan Allah (membunuhnya), melainlcan dengan suatu

(alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara

zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kchtasaan

kepada ahli warisnya," ia berkata, "Maksudnya adalatr

keterangan yang dittrunkan Allah. Ahli waris korban

membutuhkan keterangan tersebut berkaitan dengan diyat

dar_ qishasft. Itulah maksud lata?h (iul'..'esl

22353. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufran menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak bin Muzatrim, tentang firman Allah, -$;L(G';i
(;C "Maka sesungguhnya Kami telah memberi kchtasaan

lrcpada ahli warisnya," ia berkata, "Jika ia mau maka ia bisa

s3 Ibnu Abi Hatim dalaur taftirnya Qf829).
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memaaflGn. Atau jika ia mau maka ia bisa mengambil
diyat."95a

Ahli talc\ /il lain berpendapat bahwa maknanya adalah hal(

membunuh. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

22354. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada karni
dari Qatadah, tentang firman AllalL W ';i 

U,JJZ, ,:i A(1'C..$j "Dan borangsiapa dibunuh sectra zhalim, maka

sesungguhnya Kami telah memberi kehtasaan kcpado ohli
warisrqta," ia berkata, "Itulah qishash yang ditetapkan
611u1r.rres5

Talo ril yang paling benar adalatr batrwa lafhz*r t'.it-ii y41g

disebutkan Allah di tempat ini maknanya adalatr seperti yang

dikatakan Ibnu Abbas, yaitu atrli waris korban berhak membalasnya,

atau mengambil diyat, atau memaafkan, berdasarkan Htabar shahih
dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda dalam peistiwa'Fathu
Makkah:

qilr iiL'rf &.'ol'; t$t ,h.# E'i E;iyf
"Ketahuilah, barangsiapa yang kcluarganya dibunuh, maka

hendaHah ia memilih yang terbaik di antara dua pilihon, antara
membtmuh atau mengambil diyat. " e56

es Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31494), Ibnu Athilyah dalam Al
Muhoro Al Wajb (31463), dan Al Mawardi dalam An-Nakat wa Al 'IJyur
Qn40D.s5 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3D40) dan Ibnu Athiryah dalen Al
Ivluhoro Al Wajiz Qla$).ot HR. Muslim daiam'kitab Haji (447, 44g), At-Tirmidzi dalam kitab As-Swran
(1405), Abu Daud dalam kitab As-Sunan (4505), An-Nasa'i dalam kitab ls-
Sun*t (88E), dan Ibnu Majah dalam kitab As-SunanQ624)-
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Kami telatr menjelaskan hukum masalah ini dalam buku karrri
yang berjudnl Al Jarafu.

Ulama qira'at berbeda dalam membaca firman-Nyq {6
,iJj';; 'ri"- "Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas

dalam membunuh. " Mayoritas ulama qira'at Kufah membacanya i,ti
'JF dengan bentuk orang keduq bahwa yang diajak bicara adalatr

Rasulullah SAW, dan yang maksud adalah beliau dan para imam

sesudatr beliau. Maksudnya adalatr, janganlah kamu membunuh untuk
membalaskan korban secara ztralim (membunuh) yang bukan
pembunuhnya. Hal itu karena orang-orang Jahiliyatr melakukan hal

itu, yaitu apabila seseorang membunuh orang lain, maka ahli waris

korban mendatangi bangsawan dari kabilah pembunuh, lalu
membunuhnya dan membiarkan pelaku pembwruhan.

Jadi, Allah melarang hamba-hamba-Nya berbuat demikian,
dan berfirman kepada Rasul-Nya SAW, "Membunuh selain pelaku

pembunuhan untuk menjatuhkan qishash adalatr maksiat dan melebihi
batas, maka janganlah kamu menjatuhkan qishash pada selain

pelaktrnya. Jika kamu menjatuhkan qishash pada pelaku, maka
janganlah kamu menjadikannya tamtsil (mutilasi dengan tujuan

teror).'

Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Bashrah membacanya
j;t- S d"ng* huruf !d',e57 yang artiny4 janganlatr ahli waris

e57 ll^tn ^h dan Al Kisa'i membacanya: uP rldengan huruf ta', yang mitra bicara

adalah Nabi SAW tetapi yang dimaksud adalah beliau dan para imam sesudah

beliau Argumen keduanya adalah karena Abdullah membacanya F 4,J/rl.
Jadi, hd ini menunjukkan bahwa larangan ini disampaikan kepada orang kedua.

Sementara itq ulama qira'at selebihnya membacanya, J# ii , dan argumen

mereka adalah, kalimat ini jatuh sesudah berita tentang orang ketiga, yaitu

firman Allah: ([[1 .r1]-$L'ii(,$: $;r "Don brangsiapa dibtot.h secara

zhalim, maka sesungguhnya Kami teloh memberi kckuasaan kcpada ahli
wobrrya" Seolah-olah Allah berfirman, "Jadi, janganlah ahli warisnya itu
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korban itu melampaui batas, yaitu membunutr selain pelaku
pembunuhan.

Sebuah pendapat mengatakan batrwa maksudnya adalatr,
janganlah pertama itr'r melampaui batas, dan tidak pula atrli
waris korban.

Pendapat yang benar menurutku adalah, keduanya merupakan
qira'at yang berdekatan maknanya. Hal itu karena pembicaraan Allah
kepada Nabi-Nya tentang suatu perintatr atau larangan dalam hulum-
hukum agama juga merupakan ketetapan dari Allah kepada semua

hamba-Nya. Demikianlatr, perintatr dan larangan Allah terhadap

sebagian dari mereka berarti perintatr dan larangan Allatr terhadap
mereka semua, kecuali ada dalil yang menunjukkan batrwa ia bersifat
khusus pada sebagian, tidak mencakup sebagian lainnya. Jika
demikian ketentuannya, seperti yang kami jelaskan dalam kitab kami

lAl Bayan 'An Ushul Al AhkamJ, maka dipastikan batrwa mitra bicara
Allah dalam firman-Ny u, F, {Jl iri uaarn Nabi-Nya, nieskipun
ditujukan kepada semua hamba-Nya. Begitu juga larangan Allatr
terhadap atrli waris korban dan pembunuh untuk melampaui batas

dalam melakukan pembunuhan. Ini adalatr larangan bagi mereka
semua. Jadi, bacaan manapun yang diarnbil, telah benar.

Para ahli takwil berbeda dalam menakwili lafazjn ini sesuai
perbedaan ulama qira'at dalam membacanya.

Ahli tal$,il yang menakwilinya sebagai titah Allah kepada
Rasul-Nya SAW menyampaikan riwayat-riwayat berilut ini:

22355. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:
Abdurralman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Thalq bin

melebih batas dalam membunuh." Lihat Hujjah Al Qira'ot (hd. 402) dan As-
Sab'ah karyra Mujahid (hal. 380).
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Habib, tentang firman Allah, ,FSi A - \t ur- fi, "Tetapi

janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam

mernbunuh," ia berkata, "Janganlah ia membruruh selain

pelaku pembunuhannya, dan janganlah ia melakukan tamtsil

kepadanya."9ss

22356. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Thalq bin

Habib, dengan riwayat yang serupa.

22357. At Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabari kami, ia berkata: Ats-Tsauri

mengabari kami dari Khashif, dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, ,ffrA V'r{, "Tetapi ianganlah ahli waris

itu melampaui batas dalam membunuh, " ia berkata, "Jangan

membunuh dua orang, sebab yang membunuh satu orang."esg

22358. Pernatr diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia

.berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin

Sulaiman mengabari kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkomentar tentang firman Allah, a. ;;1X
gH i'f fiy ";ffi "Tetapi janganlah ahli waris rtu

melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah

orang yang mendapat pertolongan," ia berkata, "Ayat ini

turun di Makkah, saat Nabi SAW masih di sana. Ayat ini

merupakan ayat yang pertama kali turun tentang urusan

pembunuhan. Orang-orang musyrik Makkah membunuh

sahabat-satrabat Nabi SAW, lalu Allatr berfirman, 'Siapa di

antara orang-orang musyrik itu yang membunuh kalian,

e5t Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31494),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(5133), dari Ibnu Abbas, Hasan, dan selainnya, serta Abu Ja'far An-Nuhas dalam
Ma'ani Al @tr'm (3/150).

e5e Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D98), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al
Qur'an (3/150), dan Ibnu Al Jauzi dalarnZad Al Masir (5133).
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janganlah pembunuhannya itu mendorong kalian untuk

membunutr ayahny4 atau saudaranya, atau kerabatnya,

meskipun mereka adalatr musyrik. Jadi, janganlah kalian

membunuh selain orang yang membunutr kalian'. Ayat ini

turun sebelum turunnya suratr At-Taubatr, dan sebelum

mereka diperintahkan untuk memerangi kaum muslim. Oleh

karena itu, Allah berfirman, ,pi i iil 5\ 'Tetapi

janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh'.

Maksudnya, janganlah kamu membunuh selain orang yang

membunuh. Ayat ini sesuai dengan kondisi umat Islam hari

ini. Tidak halal bagi mereka untuk membunuh selain orang

yang membunuh mereka. "96o

Ahli takwil yang berpendapat batrwa yang dituju adalatr ahli

waris korban, menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22359. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja

menceritakan kepada kami dari Hasan, tentang firman Allah,
(At: ,BA "Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim," ia

berkata, "seseorang dibunuh lalu ahli warisnya berkat4 'Aku
tidak rela sebelum membturuh fulan dan fulan dari kalangan

bangsawan kabilahnya' . "e6 
I

22360. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah,Jii(; ;r"tS
"Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam

membunuh," ia berkata, "Janganlatr membunuh selain

m As-suyuttri dalam Ad-Dlrr Al Mantsur (5D46), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Mundzir dari Adh-Dhahhak.sr Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/5) meriwayatkan maknanya dan berkata,
"Maksud dari melampaui batas ini ada lima pendapat. Salah satunya membunuh
selain pembunuhnya. Ini adalatr pendapat Ibnu Abbas dan Hasan."
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selain pembunuh saudaramu, dan janganlah melalqrkan

t amt s il kepadanYa. "e62

22361. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, ,Fi A Si't <i

"Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam

membunuh," ia berkata, "Tidak boleh membunuh selain

pembunuhnya. Barangsiapa membunuh dengan besi, maka ia

dibrurutr dengan besi. Barangsiapa membtrnuh dengan kuy,r,

maka ia dibunuh dengan kayu. Barangsiapa membunuh

dengan batu, maka ia dibunuh dengan batu.s3 Kami

diberitahu bahwa Nabi SAW bersabda, il' .J, ntit ;pl ;,"o1

i? e Ji\i ,+q,etri'Ji'ti ,Y.E'P'F ,Y'wi36,h
jirr 'Di antara manusia yang paling durhaka kepada Allah

ada tiga, yaitu: seseorang yang membunuh selain pelaht

pembunuhan, atau membunuh dengan membakar pada masa

Jahiliyah, atau membunuh di tempat dan waldu yang

diharamkan Allah."e6a

22362. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Yazid

berkomentar, tentang firman Allah, 61; ';i (,jJZ; B A
U -$-)"Dan barangsiapa dibunuh secara zhaliln, maka

sesungguhnya Kami telah memberi kchtasaan kepada ahli

worisnya," ia berkat4 "Orang Arab, bila salatr seorang dari

mereka dibunuh, maka mereka tidak puas dengan membunuh

pembunuh teman mereka sebelum mereka membunuh yang

*' Abdrnazaqdalam tafsirnya QD97).
s3 Ibnu Abi Hatfun dalam tafsirnya (7/2329) dan As-Suyuthi dalam Ad-Drtr Al

Mantsu (51282).
e61 HR. Ahmad dalam musnadnya (4132), Al Haitsami dalan Maima' Az-Zawa'id

Q/174),Al Hindi dalam Karu Al 'Ummal (43859).
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lebih mulia dari orang yang membunuhnya. Oleh karena itu,
Allah berfirman, (LA -AlW ii 'Mot* sesungguhnya

Kami telah memberi kehtasaan kepada ahli warisnya'. Allatr
menolongnya dan memberinya wewenang unfuk menunfut
haknya. ,ttfi:t A \r- 

ur- 'Tetapi janganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh'. Yaifu membunuh orang
yang tidak bersalah."e6s

Ahli takwil yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr
pembunuh, menyebutkan riwayat berikut ini:

22363. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullatr [bin Katsir, dari
Mujahidl, tentang firman Allah, Fi A i;- "Tetapi
janganlah ahli waris rtu melampaui batas dalam
membunuh, " ia berkata, "Janganlatr pembunuh ifu melampaui
batas dalam membunuh."e66

Kami telah menyebutkan qira'at yang benar menurut kami.
Bila masing-masing cara pembacaan itu benar menurut kami, maka
begitu pula semua takwil yang kami sebutkan, tidak keluar dari yang
benar, karena kalam ini mengandung takwil-takwil tersebut. Larangan
Allah kepada sebagian hamba-Nya untuk melewati batas dalam
membunuh juga merupakan larangan bagi mereka semua.

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai maksud kata ganti
d4* latazh i3y, a^ kemana ia kembali, pada firman-Ny4 ir#S;
$F "sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.,'

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (5/33).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D329), Al Baghawi dalam Ma,alim At-
Tanzil (3/494), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5133).

965

96
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Sebagian berpendapat bahwa kata ganti ini kembali kepada

wali korban, karena dialah yang ditolong untuk membalas pembunuh,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22364. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadatr, tentang firman Allah, S# it( )3y

"sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat

pertolongan," ia berkata" "Imam menyerahkan kepufusan

kepada kerabat korban. Ia bisa mernilih antara membruruh

dan memaafk*.u967

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah korban

yang dibunuh. Jadi, kata ganti tersebut kembali kepada lafazh U
dalam lafazh (,A2, ,$ A "Don barangsiapa dibunuh secara

zhalim. " Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22365. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullatr bin Katsir, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, gH it*3y"sesungguhnya
ia adalah orang yang mendapat pertolongan. " Orang yang

dibunutr itulah yang mendapat pertolorrgan.e6s

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah darah

orang yang dibuntrh. Menurut mereka, makna kalam ini adalah,

sesungguhnya daratr orang yang dibunuh itu mendapatkan pertolongan

terhadap orang yang membunuh.e6e

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (31494) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (5133).
Al Fara dalam Ma'ani Al Qur'an Qll23), Abu Ja'far An-Nuhas dalarrn Ma'ani
At Qur'an (3/l5l), Ibnu Al Jauzi dalam Zad AI Masir (5133), dan Al Baghawi

dalam Ma' al im At-Tarail (3 I 49 4).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qtr'an Qll23).

96?

96l
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Pendapat yang paling mendekati kebenaran menurutku adalah

yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ahli waris korban, dan

kepadanya kata ganti tersebut kembali, karena dialah yang diztralimi,

selain yang dibunuh. Lagipula, dalam susunan kalimat ia yang paling

dekat dengan kata ganti daripada yang dibunuh. Jadi, ahli warislatr

yang mendapatkan pertolongan, karena Allah menetapkan di dalam

Kitab-Nya untuk memberikan kewenangan kepadanya dan keputusan

terhadap pelaku, batrwa ia bisa menuntut qishash jika ia mau, atau

membiarkannya hidup dengan diyat iika ia mau, atau memaafkannya

jika ia berpikir demikian. Cukuplah yang demikian itu sebagai

pertolongan bagrnya dari Allah. Oleh karena itu, kami katakan batrwa

atrli warislatr yang dimaksud dari kata ganti dalam firman Allah, l3y
g# 'b( "sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat

pertolongan."

@@@

@{rx<r?r<,filry
" D ur j arymiah l<mw mendekati lwttf, auk y aim, banli
ilmgm ccna y(mg bbih baik (bemmfaa) sorlnpni ia dmtasa

dm. Wnitlah iorrrii; sesurgsylvlya janji if.t Nsti dir"nthttai

Pertraltglarr'rsiawabutrryct"" (Qs. Al Israa' IlTl: 341

rakwil fiman Allah:'fr e'6 e6:1 4i 3C Vj{,
@ {p, <-'( '6 Sy-ti:iu" $l f:5t @an ianganlah kamu

mendehati harta anah yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik

[bermanfaatJ sampai ia dewasa dan penuhilah ianii; sesungguhnya

j anji itu pasti dimintai pertangg un gi awaban nyo)

wvij,*, ::fi & g ia a,flvfu #' 3( Yili
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Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Allah
memerintahkan agar kalian tidak mendekati harta anak yatim dengan

cara memakan secara berlebihan dan tergesa-gesa membelanjakannya

sebelum mereka dewasa. Tetapi, dekatilatr harta anak yatim itu dengan

cara yang lebih baik dan dengan tindakan yang lebih baik, yaitu

mengembangkilmya, memperbaikinya, dan merawatnya."

Qatadah berpendapat tentang hal ini sebagai berikut:

22366. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang firman Allah, a,1-V1#3(Vjij
'6jl "pon janganlah kamu mendekati harta anak yatim,

lrccuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat). " Ketika
ayat ini turun, ia memberatkan para satrabat Rasulullah SAW,
sehingga mereka tidak mencampuri anak-anak yatim dalam

masalatr makanan dan selainnya. Oleh karena itu, Allatr
menunmkanayat,[3ji'aL;5l,SX_,i'f,'&E|,i$-Got,
"Dan jika kamu menggauli mereka, malca mereka adalah
saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat

lrerusalun dari yang mengadakan perbaikan." (Qs. Al
Baqaratr l2l: 220) Jadi, ayat ini merupakan keringanan bagi
mereka dalam masalatr harta anak yatim.e7o

22367. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, lli Vj It
tA a,flV$lr-$7 "Do, janganlah kamu mendetrati harta
anak yatim, kccuali dengan cara yang lebih baik
(bermanfaat), " ia berkata, "Mereka tidak mencampuri anak-
anak yatim dalam masalah harta, makanan, dan kendaraan,

n0 As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur 6n8q,dan ia menisbatkannya kepada
pengarang.



Tlfsir"At/l.Thabori

hingga turun ayat, "#';S'/$.6 o$ 'Dan iika kamu

menggauli merelca, makn *rrrio adalah saudaramu'."e1r

Ibnu Zaid berpendapat tentang hal ini sebagai berikut:

22368. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, t"J a,flu,Jy 4'i Tti Vi{t " Dan i angantah

lramu mendekati harta anakyatim, kecuali dengan cara yang

lebih baik (bermanfaat)," ia berkata, "Makan dengan cara

yang baik, yaitu makan bersamanya jika kamu

membutuhkannya. Ubai berpendapat demikian."e72

Maksud firman Allah, ::i\ u s: "sampai ia dewasa,"

adalatr, sampai ia mencapai usia yang mampu untuk berpikir,

mengatur kekayaan, dan menjaga kemaslahatan agamanya.

Maksud firman Allah, ffi, $fi "Dan penuhilah ianji,"
adalatr, penuhilah akad yang kalian adakan mengenai perdamaian

antara ahlul-harbf dengan umat Islam, juga antara sesama kalian,

seperti jual beli, minuman, sewa, dan akad-akad lainnya.

{# <-r('t1"J' iy "sesungguhnya janii itu pasti dimintai

pertanggungia oabannya. " Maksudnya adalatr, sesungguhnya Allah

pasti bertanya kepada orang yang melanggar janjinya tentang

pelanggarannya itu. Jadi, janganlatr kalian melanggar janji-janji yang

dibolehkan di antara kalian, dan di antara orang yang menjadi mita
perjanjian, dengan cara mengkhianati orang yang kalian beri

perjanjian.

@@o

Abdurrazzaq dalam tafsirnyaQlzgS) dan Al Qurthubi dalatn Al Jami' li Ahkan
Al Qur'an(10D57).
Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
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'#'7 4ui-i:I.'.oyr'-i:u. 'lK$ t536$"i6rsY-

TatrnitlirmanAttah:'urf"YSUW\6$"i{f;y';St'63
Jr* 'u1:YtT @on sempufiahanlah takoian' apabila kamu

menahar dan fimbanglah dengan neraca yong benar. Itulah yang

lebih utama [bagimuJ dan lebih baik ahibatnya)

Maksud ayat ini adalatr, Allah menetapkan agar apabila kalian
menakar untuk manusia, maka sempurnakanlah hak mereka sebelum

kalian, dan janganlatr merugikan mereka.

Ufff *;f;!U,1!,i "Dan timbanglah dengan neraca yang
benar." Maksudnya adalatr, Allah memerintalrkan agar kalian
menimbang dengan timbangan yang lurus, yaitu adil, tidak bengkok,

tidak berat sebelatr, dan tidak ada unsur penipuan.

Para atrli takwil berbeda pendapat mengenai arti lafaz}n

lix+t'.
Sebagian berpendapat bahwa artinya adalatr timbangan dacing,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22369. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Shafivan bin Isa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Hasan bin Dzakwan menceritakan kepada kami
dari Al Hasan, tentang firman Allah, dgl"W\\!;i "Dan

@ frrr
uDarr senpunwlcartlah tal<oran a1abilal<mw menalcm dmt
timbonglah ilengan twrcrcd yongbenar. Iatlah yanglebih

utana (bastnw) dm lebih baik akibotryo."
(Qs. Al Israa' [17]: 35)
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timbanglah dengan neraca yang benar," ia berkata,

"Timbangan dacing. "973

22370. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia

berkata *Lafazhlrrt*9' artinya timbangan a /a Romawi'"e74

Ahli taloilit tain berpendapat batrwa artinya adalah timbangan,

baik kecil maupun besar. Lafahini memiliki dua pola, yaitu lrtt 4t
dan liH-fil, seperti 'dU}' aan aVrAt.

Mayoritas ulama qira'at Kufah membacanya dengan lasrah,

sedangkan mayoritas ulama qira'at Madinatr dan Bashrah

membacanya dengan dhammah. Tetapi ulama qira'at Kufah juga

membacanya dengan dhammah.e" Ba"aan manapun yang dipakai

ulama qira'at, adalatr benar, karena keduanya merupakan kosakata

yang masyhur dan bacaan yang populer di antaxa para ulama qira'at

dari berbagai negeri.

Maksud firman Allah, 7 ,fyt "Itulah yang lebih utama,"

adalah, tindakan katian menyempurnakan takaran, wahai manusia, dan

cara menimbang kalian secara adil bagi orang lain, lebih baik bagi

kalian daripada menguranginya dan menzhalimi mereka'

Maksud firman Allah, iu-.Jr,'#t "Dan tebih baik akibatnya,"

adalah, lebih baik imbasnya bagi kalian, dan lebih memperbagus

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31495) dan Ibnu Athiyfh dilam Al
Muhurs Al Waiiz QlaS\.
Mujahid dalam tafsimya (hal. 436), Az-Zajjaj dalam Ma'ani.Al Qur'an
pilA1, Al Bag[awi dalam Ma'alim At-Tarail (31495),Ib,nu Athiyyah dalam

Al Mihoro,li Waiiz (31455), dan Al Mawardi dalanA*Nufu wa Al 'Uytn

QN4D,
Hamzah, Al Kisa'i, dan Hafsh membacanya ,af:{\$$aerynhunrf g4fdibaca

lusrah
ularra qira'd selebihnya membacanya dengan dhammah Lihat Hfiiah Al

Qira'at (hal.402).

9n
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perbuatan kalian, karena Allah meridhainya untuk kalian sehingga Dia
membalasnya dengan kebaikan.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli talfl ril,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22371. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, ,35 i$ $t',ffi t3*
*rj gtT ,ry, yAi4L:ti\ "Dir'sempumakantah

takaran apabila lramu menakar dan timbanglah dengan

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya. " Maksudnya adalaj, lebih baik patrala

dan akibatnya.

Kami diberitatru batrwa Ibnu Abbas berkata, "Wahai segenap

maula, sesungguhnya kalian dilimpatri dua perkara yang karenanya

orang-orang sebelum kalian binasa, yaitu takaran dan timbangan

ini.'e16

Ia berkata, "Disebutkan kepada kami batrwa Nabi SAW
bersabda,

bn ehr dtf 'rl ,l' 'ir;,tt !r'A ,'i,i-'i f;'& b., )k-t
ui;.'ip 9t a/\L $ ffur

'TidaHah seorang laki-laki yang mamry memperoleh sesuatu yang

haram lrcmudian ia meninggalkonnya, yang tidak ada alasannya

kccuali raso tahtt kepada Allah, melainkan Allah akan menggantinya

di dunia sebelum di aWtirat dengan sesuatu yang lebih baik baginya

daripada sesuatu yang ditinggatkannya iht'. "e77

e6 Ibnu Athilyah dalan Al Muharrar Al lVajiz (31455).en HR Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D330'5, Al Hindi dalam Kanz Al
'Ummal (431l3), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw Gf285) dengan
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22372. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ir; '#t
"Dan lebih baik akibatnya," ia berkat4 "Akibat dan

pahalanya."978

@@@

" D an j anganlah l<fln'au n,efigill;ulti apa y mg l<anu ddak

menptny ai pmgetalwmt tetfiangrry u Sesunguhrry a

4ilf-jb.r6{;4v,Xi{;
,{rriliL

'b@43ili;rirvTav

pendmgaran, par.dlihatrrr. dfrrr hati, settwtmyd iat al<mt

dirnintai putanggwgiawabuvrya." (Qs. Al Israa' [17] : 36)

Talrwit lirmqn Allahz ji{tj'#i'r'r,'}+ .*"6 AY ,XfrJ;
{fi 'e L#$\ K ;yEt3 @ an iin g a n t a h k am u me n s i k ut i ap a

yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu

a k an dimintai p e rtan g g un gi aw a b an ny a)

Para atrli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan firman

Allah, L +rii AU, .Xfr{; "Dan ianganlah kamu mengilaii apa

yang lramu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Sebagian

berpendapat bahwa maknanya adalatr, janganlah kamu mengatakan

menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abi Hatim,

dari Qatadah.ezt Abdunazzaq dalam tafsirnya (ZDM),Ibnu Qutaibah dalan Gharib Al Qur'an
(hal.254), dan AI Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31495).



sesuatu

adalah:

22373.

22374.

SurahAl Israc'

yang tidak kamu ketahui, dan yang berpendapat demikian

Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berliata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, jy .*,6i 3v Jfr{; "Dan janganlah kamu

mengihtti apa yang kamu tidak mempurryai pengetahuan

tentangnya," ia berkata, "Maksudnya adalah, jangan

katakan."979

Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentaog firman Allah, 'it1:rir 4r6{;4U ,tfr{;
*A'& t( 4;l S ;$tt3'69'iAi " D an i angantah tramu

mengihtti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan

hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungj owabannya, "
ia berkata, "Jangan katakan, 'Aku melihatnya', padatral kamu

tidak melihatrya. Atau berkata" 'Aku mendengarnya',

padahal kamu tidak mendengirnya, karena sesungguhnya

Allah akan bertanya kepadamu tentang semua i1rr.:re80

22375. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, \i.XIJ;
jb + ii 3) "Dan janganlah kamu mengihtti apa yang
kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangrq)a," ia
berkata, "Jangan katakan, 'Aku melihatnya',

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (72331),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(5135), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/155).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D331), Al Mawardi dalam AwNukat wa Al
'Uyn QDa3), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31495), dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (5/35).

vT)

9to



Tafstu Ath:Ihabari

padahal kamu tidak melihatnya. Atau berkata, 'Aku

mendengarnya', padahal kamu tidak mendengamya. Atau

berkata, 'Aku tahu', padahal kamu tidak tahu."e8l

22376. Muhammad bin Rabiah menceritakan kepada kami dari

Isma'il Al Azraq, dari Abu Amr Al Bazz-ar, dari Ibnu

Hanafiyyah, ia berkata, "Maksudnya adalah kesaksian

palsu.''982

Ahli talarit lain berpendapat bahwa artinya adalatr menuduh,

dan yang berpendapat demikian adalah:

22377. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, jb + 65 A Y ,3fr J; "Dan ianganlah kamu

mengilatti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan

tentangnya, " ia berkata, "Jangan menuduh seseorang dengan

sesuatu yang tidak kamu ketatrui."e83

22378. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ,lfiJ;

Abdunazzaq dalam tafsirnyaQ29S) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam
Al Qur'ot(10D57).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya On$D, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (5135).
Al Mawardi dalam An-Nuknt wa Al 'Uyun QDa3), Ah'' Ja'far An-Nuhas
dalarn Ma'ani Al Qur'an (3/155), dan Ibnu Al Ja;; m Zad Al Masir
(5/35).

9Et

982
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"Dan janganlah komu mengihtti, " ia berkata, "Lafa^
.L{ artinya adalah, jangan menuduh."eM

22379. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari lbnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

semisalnya.

Kedua penakwilan ini berdekatan maknany4 karena
mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui itu mencakup kesaksian
palsu, menuduh orang dengan hal yang batil, mengaku mendengar
padahal tidak, dan mengaku melihat padatral tidak.

Lafazh Ji{; terambil dari lafazh lilr yang memiliki akar
makna berbohong dan memalsukan. Darinya terambil kata dalam
saMa Nabi SAW,

qj q *'tt3f t rt't trl- i iet;;;
"Kami. bani Nadhar bin Kinanah, tidak pernah menuduh ibu komi
dan tidakpernah memutus nasab dari bapak lra,ni."e85

Seorang ulama Bashrahe86 menggubatr syair tentang hal
tersebut:

,fL,/"t'; ;!tt yt
" Bak patung marmer yang tinggi batang hidungnya lagi diam

Ada malu pada mereka, tidak mengumbar saling tuduh."e87

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 436) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(3t4es).
HR. Ahmad dalam musnadnya (5l2ll), Ibnu Majalr dalam As-Sunan Q6l2),
Abu Daud Ath-Thayalisi dalam musnadnya (lM9), Ath-Thabrani dalamt Al
Kabir (2D71), dan AMurrazzaq dalam mushafirya (19952).
Yaitu Nabighah Al Ja'di.
Lihx Diwan An-Nabighah (hal. 193), Al Muhanar Al Wajiz karya Ibnu
Athiyyah (31456), dan An-Nukot wa Al 'Uyun karya Al Mawardi Qmr.

.1;
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Arti lafazh sltiill adalah saling tuduh.

Ia mengklaim batrwa arti lafazh .11 '1; adalah, jangan

mengikuti apa yang tidak engkau ketahui dan tidak berguna bagimu.

Sebagian atrli bahasa Kufatr mengklaim bahwa ia terarnbil dari

akar kata ii(ijt yang artinya mengikuti jejak. Jika seperti yang

mereka sebutkan, maka seharusnya ,J{J; dibaca dhammah pada qof
dan suhtn padafa', seperti lafazh &1i. Kecuali ia mengatakan bahwa

orang Arab mengucapkan il.)f '-:* "aku mengikuti jejaknya", atau

tfii, sehingga terkadang huruf wav,. diletakkan sebelum /a', dan

terkadang sesudahnya. Seperti lafazh zirit'Si$ 7'6 '1mta jantan itu

menaiki unta betina", yffig terkadang diucapkan 6i. Juga seperti

lafazhEt dan ;b.eE8Ia menyitir syair Arab berikut ini:

aG -':St,.G!i'$tl rii"!:;',!it
"Seandainya alat melernparmu dari dekat

Malra s e s e or ang menghalangimu untuk memanggil sri gala. "98e

Maksud lafazh d6 adalah !6 yang berarti penghalang. Hal

ini banyak padanannyu hdurn batrasaArab.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang

mengatakan bahwa artinya adalah, jangan berkata kepada manusia dan

tentang mereka apa yang tidak engkau ketatrui, sehingga kamu

menuduh mereka secara keliru dan bersaksi atas mereka dengan jalan

tidak benar. Itulah maksud latazh'ili)t.

Karni mengatakan batrwa inilah pendapat yang pding

mendekati kebenaran, karena kata tersebut dominan digunakan oleh

orang Arab untuk makna tersebut.

Lrhat Az-Zayaj dalam Ma'ani Al Qur'an (3D39) dan Al Farra dalam Ma'uti
Al Qw'otQll23).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qar'anQll24).

9t8
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Adapnnfi rmanAllah,{#1rl'(4;\il;f;;f\gif€ii,y
"sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan luti, semuanya itu

akon dimintai pertanggungianabanrUa," makzudnya adalah, Allatt

akan bertanya kepada indra-indra ini tentang ucapan si empunya. Pada

saat itu organ tubutrnya bersaksi terfi!1pnyu denBT, benar. Di sini

lafazh yang digrrnakan adalah ol#jl.F, U*an A$ J5, sebagaimana

ungkapan penyairs berikut ini:

1.frit'o$l'rii'j*rti ol, lF r;. S;at ii
"Pandang rendahlah semu(, tempat setelah singgah i t*rrt berpasir

dan hidup sesudoh hui-ttfri ittt."eet

Di sini digrmakan lafazh Urrfl mr"ttu lafazh eUll an 1T
untuk jamalc yang sedikit, baik bentuk masulorlin maupun feminin,

sedangkan lafhzh:I a- Ui, aigunukan untuk jamak yang banyak.

oeo

,fg;,6fia,;z{;

uDan 
iangortlahl<nrwberialon di rrntllobwni ini dmgan

sonrbong, l<arcno se$.nggulvry a l<mw selcali.l<ali fidak dapat

menenn/l,rsbl,,nrri dan sel<ali.l<alil<4nru ddak o,l<ffJ sonpai
setinggi gufii:ttg. Serrua it;rl<eiahaanrryo unot dibenci di

sisiTulwvrnr." (Qs. Al Israa' [17]: 3?.38')

eeo Yaitu Jarir bin Athiyyah Al Khathfi.
99r Lihat diwannya (hal. 452), Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al 'Uynn QnM),

dm Ibnu Athi),yah dalan Al lutuhmr Al Waiiz QlaSQ.

{,fie$AJ;6ii3}J{i
@$Kqr"*try'"rufY
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Takwit rirman AIta[: i;S'6] J'ey-C; i;*i A,#7;
6;5;,q 

"*- 
r4;3ruSf @ $ 5Cg'8 J @an iansantah

kamu befialan di muka bumi ini dengan sombong, karena

sesungguhnya kamu sehali-kali tidak dapot menembus bumi dan

seluli-kali hamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu

hejahatannya anat dibenci di sisi Tuhanmu)

Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Janganlatr

kamu berjalan di bumi dengan anglcutr dan sombong."

31fi 'ni i Sry "Korrna sesungguhnya kamu sekali'kali

tidak dapat menembus bumi." Maksudnya adalah, sesungguhnya

kamu tidak akan menempuh seluruh jarak buni dengan

kesombongallrnu, sebagaimana syair Ru'batr berikut ini:

g$t slG or^o\r;ut
"Lembah yang gelaP sisi-sisinYa,

karena debu yang beterbangan itu tidak ada jalan tembusnya.'ee2

Maksud firman Allah, Itf Ji{,"'$ -J3 "Dan sekati-t@li

kamu tidok akan sampai setinggi gunung," adalah, kamu tidak akan

menyarnai tingginya gunung dengan kebanggaan dan

kesombonganmu itu. Ini adalah larangan Allah kepada harnba-hamba-

Nya untuk berlaku sombong, b*ggq dan anghh, serta penjelasan

dari Allatr kepada mereka batrwa mereka bisa memperoleh {engan
kesombongan dan kebanggaan mereka itu- sesuatu yang tidak bisa

dicapai oleh orang lain.

Penalorilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

vn Lihat diwannya (hal. 104) dan Ibnu Athilryah dalam Al Muhoru Al Waiiz

Qt4s7).
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22380. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang-firman Allah, J gtf:; 
"6'ii O AZl;

{fiqj$ J;$*ii'o} "Doniansantah tramu beriatan

di mulca bumi ini dengan sombong, karena sesungguhrrya

lramu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali

lramu tidak akan sampai setinggi gunung." Maksudnya

adalatr, dengan kesombongan dan keangkutranmu.e3

22381. Ibnu AMil A'la menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, tentamg firman Allah, ti $'.ii 4,;31; "Dan

janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan

sombong," ia berkata, "Janganlatr berjalan di muka bumi

dengan bangga dan sombong, karena hal itu tidak bisa

membuatnu mencapai gunung-gunung, dan kamu tidak bisa

menembus bumi dengan kesombongan dan

kebanggaanmr.::994

22382. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada\u dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, C,#15q ,6{ "Dan janganlah kamu berjalan di mulca bumi ini
dengan sombong," ia berkata, "Maksudnya adalatr, jangan

berbangga."ees

Sebuah pendapat mengatakan bahwa digunakannyalafazh 6y
bukan 6rr karena maksud kalam ini bukan, janganlatr kamu menjadi

orang yang sombong, yang lafazhiy menjadi sifat bagi orang yang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7D331,2332).
Abdnrrazzaq dalam tafsirnya QDIA) dan Ibnu Qutaibah dalam Gharib Al
Qur'an (hal.255).
Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punya.

gR

vx

995
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berjalan. Melainkan maksudnya adalah, janganlatr kamu berlaku
sombong di muka bumi. Jadi, ia menjadi foal $eterarrgan kondisD bagr

latazin # li,sebagaimana syur rajazRu'bah bin Ajjaj berikut ini:

\idc9 )3i: r,:;)t) ;,;;tt'u.
"Ia mengagumf pengnangat dan 'ashidah,

serta latrma, dengan rasa suka tiada tebihnya."ee6

Penyair mengatakan 'ti "dengan rasa suka", karena lafazh

ry- "kagum" mengandung arti suka. Oleh karena itu, ia
menjelaskannya dengan maknanya, bukan dengan lafadnya.

Para ulama qira'at berbeda dalam membaca firman-Ny u, $
l|;KE1vi*1|oruS "semtta itu kejahatannya amat dibenci di sisi

Tuhanmu."

Sebagian ulama qira'at Madinatr dan mayoritas ulama qira'at
Kufah membacanya \i,;K q 

"r, 
ry '"( Af, itr "Semua itu

kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. " Dalam latazh iil7,kata
ganti ; disandarkan (idhafah) pada lafazh i;. ertinya, perkaia yang

Kami sebutkankan dari permukaan perkataan Kami, 6:i;1*1ai: r#;
;EL yl "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia...." Hingga perkataan Kami, ,Al O #7;(; "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan

sombong.... " itu keburukannya dibenci. Jadi, maksud lafazh i47
"Kejahatannya," adalah, kejahatan yang kami sebutkan itu dibenci di
sisi Tuhanmu.

Menurut ulama yang mengikuti bacaan ini, dibacanya lafazh

4i'bru-6'$ a"ng^ idhafahkarena di antara yang disebutkan dari
fniran Allah, lUyTt b'ij; $1 AiJ $3 "Dan Tuhanmu tetah

memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dio...."

ee6 Lihat diwannya (hal. 172).
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terdapat perintatr-perintah kebaikan, seperti firman Allah, i-$:Ui
€:;S"Don hendaHah pamu berbuat baikpada ibu bapabnu dengan

sebaik-baibrya." Juga seperti firman Allah, fL i#i($ 9(!e "Dan

berikanlah kcpada kcluarga-keluarga yang dekat akan halorya. " Serta

hal-hal serupa."

Masih menurut mereka, tidak semua pesan itu berisi larangan

terhadap perkara buruk, melainkan di dalamnya terdapat larangan

terhadap yang buruk darinya, serta perintatr terhadap kebaikan-

kebaikan. Oleh karena itu, kami membacanya id,7 yang secara

harfiah artinya, yang buruk dari pesan-pesan tersebut'

ulama qira'at Madinah dan Bashrah, serta sebagian ulama

qira'at Kufah membacanyu t --, 0g: irJS JS "semua itu adalatt

buruk".997

Menurut mereka, maksudnya adalah, semua yang Kami

sebutkan dari perkataan Kami, ,?J\*{niW{; "Danianganlah

kamu membunuh anak-analqni karena tahtt kemiskinan." Ia tidak

mencakup kalimat-kalimat sebelumnya.

Menurut merek4 semua yang Kami sebutkan dari tempat itu

hingga tempat ini adalatr buruk, tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi,

yang benar adalatr bacaan dengan tanwin. Barangsiapa mengikuti

bacaan ini, seyogianya ia meniatkan bahwa yang dibenci itu adalah

yang jatrat, dan batrwa makna kalam ini adalatr, semua itu merupakan

perkara yang dibenci, yaitu perkara yang jatrat, karena seandainya

w Nafi,Ibnu Katsir, dan Abu Amr membacarlya+ tfi; Wip. etgo-en mereka

adalah, setiap yang dilarang Allah di dalam ayat-ayat ini adalatr buruk dan

dibenci.
Abu Amr berkata "Di antara yang dilarang Allatr tidak terdapat sesuatu yang

baik. Seluruhnya bunrk dan dibenci."

Ulama qira,atselebihnya membacanya qo( ,1y'3 y6.t Huiiah Al Qur'an

(hal.403).
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lafazh li;K "Yang dibenci," dijadikan sifat bagi latain *, y*?
sehanrsnya latal/n tersebut berbunyi, 

'ni* 8.; * V oU ,:t F,
dan itu bertentangan dengan yang tertera di dalam mushaf-mushaf

kaum muslim.

Bacaan yang.paling mendekati kebenaran menurutku adalatt

bacaan A';;,'oruf:'$ a"ie*menyandark an latazh l! pada kata

ganti i, dengan arti, yang buruk {ari apa-apa yang Kami sebutkan

mulai dari lafazh, tri!-il ft:#$\ J$;t:'1 "Dan Tuhanmu telah

memerintahkan supaya ftamu jangan menyembah selain Dia...." ltrt
karena di antara yang disebutkan itu, ada perkara-perkara yang

dilarang, dan ada pula perkara-perkara yang diperintahkan. Laglpull
pesan dan perintatr dimulai dari ayat tersebut, bgkan ayat, f$i't;
{:Sj "Dan janganlah kamu membunuh anak'anabnn. " Ayat ini

hanyalah sambungan dari ayat sebelumnyr, f(!{t 6:i;'<1 i$ 6d
"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu iangan

yynyembah selain Dia...." Jadi, bacaan dengan menyandarkan{afazh

lV rcpaaa kata ganti i trUit tepat dan lebih benar daripada bacaan

dengan tanwin yang artinya "safu kejahatan".

Jadi, takwil kalam ini adalatr, semua yang Kami sebutkan

kepadamu berupa perkara-perkdra yang Kami paparkan kepadamu itu,

buruk dan dibenci di sisi Tuhanmu, watrai Muhammad. Allatt

membencinya, melarangnya, dan tidak meridhainya. Oleh karena itu,

berhati-hatilah agar tidak terjerumus ke dalamnya dan mengerjakannya.

@@@

o*"16LiicL?'!;'t-*?t'ln4:,tle;i-v.Jait
@s;t61'tr

"lrnrlah sebagion hikmdh yonlg diwalryulan Tulwrt
tcpadonnt. Darr janganlahkarrru mengadalran athan yang
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lain di sanping Nlah, y ang meffy ebabl<frrr l<frrnt

dil(,rrtparlt@,nl.cdatmnnerdkadalanl<eddf,frrrtcrcelalagp
dijauhl<m (dnri rahmat Nlah) ." (Qt. Al Israa' [ 1 7] : 39)

Tatnwitfi rmanAllah:'iSZJ;'1<+t'*Sf:,r$UFJ-Qit:t
@ f:: $iG,i i{i?({ygt Qtutah sebagian hikmah vans

diwahyukan iuhan kepadamu Dan ianganlah kamu mengadakan

tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu

dilemparkan ke dalam neraka dalam headaan tercela lagi diiauhhan

[dari rahmat AAahJ)

Maksud ayat ini adalah, Atlah Ta'ala berfirman, "Hal-hal yang

telah Kami jelaskan kepadamu ini, watrai Muhammad, berupa akhlak

baik yang Kami perintahkan kepadamu, dan akhlak buruk yang Kami

larang padamu, ,K.+l'n (i.3 $t€ilia 'sebagian hibnah vang

diwahyukan Tuhan kepadamu" maksudnya adalah sebagian dari

hikmah yang diwatryukan Tutranmu kepadamu di dalam Kitab Kami

ini." Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22383. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah,'f,.Lt i" ii:4!y*i-L ivjt " Itutah sebagian

hibnah yang diwahyutran Tuhan kcpadamu'," ia berkata,

"Maksudnya adalatr Al Qur'an."D8

Sebelumnya kami telah menjelaskan arti kata hikmah dalam

kitab ini,ry sehingga tidak perlu diulang di tempat ini'

Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punla. Tetapi

disebutkan dari Ibnu 7-aid, ia berkata, "Maksudnya adalatr pengetahuan dan

pemahaman tentang aguna, serta kepatuhan terhadapnya." Lihat Al Mawardi

dalanAn-Nukatwa Al 'UYun (lll92).
Lihat penafsiran suratr Al Baqarah ayat 129.

I

l-
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t;A W'i*4 fi$r.$$t'i*i; "Dan jangantah
lamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang
menyebabkan kamu dilemparkan kc dalam neraka dalam kcadaan
tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah)." Maksudnya adalatr,
janganlah engkau menjadikan sekutu bersama Allah dalam ibadatrmu,
sehingga engkau dilemparkan ke dalam Neraka Jatranam dalam

keadaan tercela, yang engkau mencela dirimu sendiri.

Maksud $;A "Dijauhkan", adalatr dijauhkan di dalam
neraka. Tetapi, ikhlaskanlatr ibadah kepada Allah Yang Maha Esa lagi
Maha Perkasa, sehingga engkau selamat dari adzab-Nya.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22384. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, tlf, (fi "Dalam leeadaan tercela tagi
dijauhkan (dari rahmat Allah)," ia berkata, "Maksudnya
adalatr diusir."looo

22385. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, tlf, q,
"Dalam kcadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat
Allah). " ia berkata, "Maksudnya adalah dijauhkan di dalam
neraka."lool

@@@

Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (712332), AI Baghawi dalam Ma,alim At-
Toruil (3D45), dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar AI ffojiz e/a59.
l+bdwrazzaq dalam tafsirnya (21299) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam
Al Qur'an (101264).

1000
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<Ij'"j:;t {sy. utl -i:{s b'ff, ry*U H :SC6

@u*
"Mal<d, aprkoh patut Tuhan mernilihl,anbagirru onak anak

laki.laki seilmrgDia sendiri mmgantbil anak anak
puenpumt di ontara Pma malailrat? Sesznggulvryal<,amu

b enar -benar mengucapl<mr lrata-kata y arJg b e sm
(dosanya)." (Qs. Al Israa' [17]: 40)

Talrwil fi rman Allah : :tSiA$ES i i$t'6u,r*, Kt$
@f**;ilfr (Maka apakah patut Tuhan memilihhan bagimu

anah-anak lahi-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak
perempuan di antara para malaihat? Sesungguhnya komu benar-

benar mengucaphon hata-kata yang besar [dosanyoJ)

Allah berfirman kepada orang-orang musyrik Arab yang

mengai5kan batrwa para malaikat adalatr anak-anak perempuan Allah,

f,fii "Maka apakah patut," wahai manusia, 'r{t,FJ "'Tuhan
memilihlan bagimu anak-anak laki-laH": Apakah patut Tuhan

memilihkan sec.ra khusus bagi kalian anak-anak laki-laki, iG|
GSy'$a[Jft "Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara

para malail@t?" Kalian tidak suka mempunyai anak perempuan,

bahkan kalian mengubur dan membunuh mereka, namun kalian

menisbatkan kepada Allah apa yang tidak kalian sukai bagi diri kalian

sendiri? W J;, i$6 :lSy "sesungguhnya pamu benar-benar

mengucapkan kata-kata yang besar (dosanya)." Allah berfirman

kepada orang-orang musyrik yang mengatakan kebohongan terhadap

Allah itu, "Sesungguhnya kalian, wahai manusi4 dengan

mengucapkan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allatr, berarti



TafsbArt:Ihafui

kalian telah mengucapkan perkataan yang besar dan mengadakan

kebohongan terhadap Allah. "

Mengenai hal ini, Qatadah berpendapat sebagai berikut:

22386. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan \epada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, $${ei;G$
"Sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di
antara para malailut? " Ia berkata, "Orang-orang Yatrudi

mengatakan batrwa para malaikat adalatr anak-anak

perempuan Allah."Ioo2

@E@

63$yiiir',!;+or.Af:64.l,,-.1rt2
"Dart sesungg\tl*ya dalant N Qtn'an iniKami telah

ulang.ulmgi (puingatan puingatan), dgr mqelca selalu
ingat. Dan ulangan puingatan itu ddaklainlwnyalah

mer.anrbah mer.el<a lari (dari l<cbutaran) .'
(Qs. Al Israa' U71: 4Ll

rakwil firman Allah: {$$yi:ri6tif4af.jii{:5, q7n inj
@ @o" sesungguhnya dalam Al'Qur'an ini'Kami telah ulang-
ulangi [peringatan-peringatanJ, agar mereka selalu ingat Dan
ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereha lari
[dari kebenaranJ)

1002 Abdunazzaq dalam tafsirnya (21299), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(31497), dan Ibnu Qutaibah dalam Gharib Al Qur'an (hal. 255).
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Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'alaberfirman, gUtnt"Kami

telah ulang-ulangi," bagr orang-orang musyrik yang merekayasa

kebohongan terhadap Allah, q(jiitlii g'Dan sesungguhnya dalam Al

Qw'an ini', di dalam Al Qur'an ini berbagai pelajaran, tanda

kekuasaan, dan argumen. Kami juga telah membuat berbagai

perumpamaan untuk mereka, serta mengingatkan dan memperingatkan

mereka, Wq 'Agar mereka selalu inga{, agar mereka selalu

mengingat argumen-ilgumen bagi mereka tersebut, sehingga mereka

mengetatrui kesalahan yang mereka lakukan, memetik pelajaran,

menarik nasihat darinya, dan menyadari kebodohan mereka. Namwt,

mereka tidak memetik pelajaran darinya serta tidak mengingat tanda-

tanda kekuasaan dan peringatan yang disampaikan kepada mereka. !l
(ji, raut t rattyu adalah, peringatan kami tidak lain hanyalatr membuat

mereka semakin lari dari kebenaran.

K"9 .6fidi te,mpat ini merupakan mashdaryang terambil dari

kalimat ,ili rii 'U',t 'l 'F yang artinya, fulan lari dari perkara ini.

Polanya'adafafr rlf - tfi - '4--'fi
@oa

@ J1,rfri,s, SL WS $yi'JliK ?))'. ia i6 S
"Katal<mtlah, 'Jillvr- afu tulwn tuhan di smnping'Nyo,

seb agaimarta y CItg ns ela kr'ltal<ilrJ, niscoy a athan'airmt iat
mencari ialarrlnpado Tuhart yorttg mernp.uryoii Arry'."

(Qs. Al Israa' UTlz 421

Tarrwilfi rmanAllah:,i,fr 
"r$yWl(rsy('lAKiLG,J:1,45

@ g (Katakanlah, ulika ada tuhan-tuhan di samping-Nya,
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sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu
mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai Arsy.')

Allatr berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Katakanlah,
wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang menjadikan
tuhan lain bersama Allah, 'seandainya perkaranya seperti yang kalian
katakan, batrwa ada tuhan-tuhan lain bersama-Nya, padahal
perkaranya tidak seperti yang kalian katakan, maka tuhan-tuhan

tersebut pasti mengupayakan kedekatan dengan Allah yang

mempunyai Arsy'."

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut
ini:

22387. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang firman Allah, $(,jiKi$,ii1i6S
# *,fi "; $ Wl "Katakanlah, 'Jika ada tuhan-tuhan di
samping-Nya, sebagaimanq yang mereka lratakan, niscaya
tuhan-tuhan itu mencari jalan lcepada Tuhan yang
mempulryai Arsy '. " Ia berkata, "Seandainya ada tuhan-tuhan
bersama-Nya, maka mereka pasti mengetahui keutamaan dan
derajat Allah di atas mereka, sehingga mereka mencari
sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada-Nyu.:r1003

22388. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ,st SL r*S $
#,ifr| "Nisccya tuhan-tuhan itu mencari jalan kcpada
Tuhan yong mempunyai Arsy," ia berkat4 ..Mereka

1003 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (S|2BB).
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pasti mengupayakan kedekatan dengan-Nya, meskipun hal itu
tidak seperti yang mereka katakan."l@

f, E $ Ui Lti"i{# @ 6{$'r};ii5 i.t;;,;s"
tAib#L"&r# i;rifl S,{' .e#, &$t 16 d "b w

@6f"
"Maha Suci ilmr Maha Tinggi Dia dmi apa yang mer.el,a

l<ntal<ilrr dengarr lrr:t;inggion y ar.g seb e s m -b es arny ct. Iaflgit
ydrJg arjuh, Lr.;nr.i dmt sernm yang dda di dalamnya

be*asbihlnpada Nlah. Dm uk ada suatu pm melainkmt
bqtasbih ilengan memuji-Nya, tetrrpil<affw sel<alian dnf,k
rnanguti tasbih nwr el<,o. S esznggzhny o Dif, adaldh Mdha

,\ Pmyanfi.m lagi Molw Pmgartpun."
(Qs. Al Israa' [17]: 43.441

rarrwilfi rmanAllah:Ut?rii|;i@fr5$'plfu$'51;',9"
r:1ii,K:i;l6i;*-Si,{riJg'.r*#3;r*i"VG,;SAXgei
@ S;' (Mila Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka

katahan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya Langit yang

tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih hepada

Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan menuii-
Nya, tetapi hamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Pengampun)

r0o4 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21299), Al Qurthubi dalan Al Jami' li Ahkam Al
Qur'an (10D66), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/159).
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Ini merupakan penyucian dari Allah terhadap diri-Nya dari

sifat yang dilekatkan kepada-Nya oleh orang-orang musyrik, yang

menjadikan tuhan-tuhan selain-Nya dan menisbatkan anak-anak

perempuan kepada-Nya. Allah berfirman, "Maha Suci dan Maha

Tinggi Allah dari apa-apa yang kalian katakan, wahai kaum musyrik,

berupa rekayasa dan kebohotrgffi, sebab perkara-perkara yang kalian

nisbatkan kepada-Nya btrkanlah termasuk sifat-Nya, dan tidak
sepatutrya menjadi sifat bagi-Nya. "

Hal itu dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22389. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, fi{(&'"};;r6 $fri';S$
"Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka

lratalran dengan ketinggian yang sebesar-besarnya" Allah
menyucikan diri-Nya ketika dikatakan kebohongan terhadap-

Nyu.'*t

Allah berfirman, (t'"j$.(; "Dari aw yang mereka katakan

dengan kctinggian... " Bukan UUi yang artinya meninggikan diri.
Sebagaimana firman-Ny u, 5,$ #L,ifii " Dan beribadahlah kepada-

Nya dengan penuh ketekunan. " (Qs. Al Muzammil [73]: 8) Seperti

ungkapan penyair berikut ini:

;:J ,y Urt*lFi t4i:r1'^i,A.ir:t-;st Ul

p'J?;v#'t' ryilia'f
"Englaulah tebusan bagi Ka'bah yang kau hancurkan

Dan lrau lubangi dengan kcdua tanganmu selebar-lebarnya

Merpati terhalang tidur di atapnya dan dari puing-puing.

1005 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7/2300) dengan lafazlrnya saat menafshkan
surah Al Anbiyaa' ayat22.
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Hingga terbang s ej auh-j auhn)ta. " I 006

Firman,Nya, a;i E{s uli Lg;a\f i3 "Langit yang

tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada

Allah." Maksudnya adalatr, wahai orang-orang musyrik, Allah itu
disucikan dari apa yang kalian sifatkan kepada-Nya, dengan penuh

pengagungan dan penghormatan kepada-Nya, oleh tujutr langit, bumi,

dan semua yang ada di dalamnya, yaitu yang beriman kepada-Nya

dari kalangan malaikat, manusia, dan jin. Sementara kalian, meskipun

Allah melimpahkan nikmat-Nya kepada kalian, namun kalian

merekayasa kebohongan terhadap-Nya.

Firman-Ny a, -e* &-$1, n6, q..b " Dan tak ada suatu pun

melainlran bertasbih dengan memuji-Nya." Maksudnya adalah, tidak

ada sesuatu pun dari makhluk-Nya melainkan ia tertasbih kepada

Allatr dengan memuji-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

22390. Nashr bin Abdurrahman Al Audi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibnu Ya'la menceritakan kepada kafiIi dari Musa bin

Llbaidah, dari Zaid bin Aslanr, dari Jabir bin Abdullatr, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, ? i q il ":rix.ipl tliv Wg otlaj irr irr;.;l 'Jt'ot'!:;1',F. (',e,ir fie,;It tiir

&- Sr,;* i' "{,iirr 
j0 ,l,tv,'o:'} Vr:',4rl',gJ,;1i;jfi

.fr "Mautrah lalian htberitahu sesuotu yang diperintahkan

Nuh kepada analorya? Nuh berkata kcpada anaknya,

'Anakku, alat perintahkan kepadamu untuk mengucapkan,

"Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya," lcarena ia adalah

shalatnya makhluk, tasbihnya makhluk, dan dengannya

1006 Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
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maWiluk diberi rezeki'. Allah berfirman, 'Dan tak ada suatu
pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya. "1007

22391. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin
Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar
Ikrimatr berkata, "Janganlah salatr seorang dari kalian
mencela hewan kendaraannya dan pakaianny4 karena segala
sesuatu itu bertasbih kepada Allah dengan memuji-Nya.,,1008

22392. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ikrimab tentang
firman Allah, +*6.$r,rA dob "Dan tak ada suotu pun
melainlran bertasbih dengan memuji-Nya," ia berkat4
"Pohon bertasbih dan tonggak pun bertasbg1r.,,l00e

22393. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya

bin Wadhih dan Zaid bin Habbab menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Kami bersama Yazid Ar-F.aqasyi dan Hasan dalam
sebuatr jamuan makan. Ketika mereka mendatangi meja
hidangan, Yazid Ar-Raqasyi berkata, "ya Abu Sa.id, meja
hidangan ini bertasbih." Abu Sa'id lalu berkata, .,Ia bertasbih
safu kali."tolo

HR Abu Syaikh dalam Al '(Jzhmah (sll742,lz43) dan lbnu Katsir dalaur
tafsirnya (9119).Ia berkata, "Di dalam sanad-nya terdapat perawi yang lemah,
karena Ar-Rabadzi lemah menurut mayoritas ulama.,'
As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (5lz9l), dan ia menisbatkannya kepada
Sa'id bin Manshur dari Ikrimah.
AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31499) dan Ibnu Athiyrh daram Ar
Mrharro Al Wajiz (31459).
Ibnu Athiyyah dalamAl Muharrar Al lYajiz (3/459).

1008

r009
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22394- Ya'qub menceritakan kepada kami, Husyaim mengabari

kami, Juwaibir mengabari kami dari Dhahhak dan Yunus,

daxi Al Hasan, bahwa keduanya berkomentar tentang firman

Allah: .e*,'6-$t,;i e * "Dan tak ada suatu pun

melainkan bertasbih dengan memuji-Nya. " Keduanya

berkatg "setiap sesuatu mengandung roh.'loll

22395. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Kabir bin Abdul Majid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Su$an menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Ibrahim, ia berkat4 "Makanan berta"bih.'1012

22396. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, tentang firman Allah, -r* t/$y ,A 4 ob
"Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan

memuji-Nya," ia berkata, "segala sesuafu yang ada rohnya

itu bertasbih, seperti pohon, atau benda lain yang

mengandrurg roh."Iol3

22397. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Abdullatr bin Ubai, dari

Abdullah bin Amr, bahwa apabila seseorang mengucapkan /a

ilaha illallah, maka itu addah kalimat ikhlas yang Allatr

tidak menerima amal seseorang sebelum ia mengucapkan

kalimat tersebut. Apabila ia mengucapkan alhamdulillah,

maka itu adalah kalimat syukur yang seorang hamba tidak

dianggap bersyukur kepada Allah sama sekali sebelum ia

mengucapkannya. Apabila ia mengucapkan allahu akbar,

Ibnu Katsir dalam tafsirnya(9D0).
Ibnu Katsir dalam tafsimya(9119).
Abdurrazzaq dalam tafsirny a QtZtA).

t0ll
l0l2
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maka itu adalatr kalimat yang memenuhi ruang antara langit
dan bumi. Apabila ia mengucapkan subhanallaft, maka itu
adalah shalatnya makhluk, yang tidak satu pun makhluk
Allah yang berdoa kepadanya melainkan Allah meneranginya

dengan shalat dan tasbih. Apabila ia mengucapkan la haula
wa quwwata illa billah, maka Allah berfirman, "Hamba-Ku
telah berseratr diri dan tunduk."l0l4

Firman-Ny ^,fii;rff # "Tetapi kamu sekalian tidak
mengerti tasbih mereka." Maksudnya adalatr, tetapi kalian tidak
mematrami tasbih selain tasbih orang yang berbatrasa seperti kalian.

Maksud lafazh tl,.$i(liS "sesungguhnya Dia adatah Maha
Penyantun," adalah, sesungguhnya Allatr Matra Penyantun, tidak
mempercepat adzab bagi makhluk-Nya yang melanggar perintah-Nya

dan kufur kepada-Nya. Seandainya bukan karena sifat itu, maka Allatl
pasti menyegerakan adzab bagr orang-orang musyrik yang

menyembatr berbagai tuhan dan tandingan selain Allah.

Maksud lafazh 6fi "Maha Pengampun,' adalah, Allatr
menutup dosa-dosa mereka apabila mereka bertobat darinya,
(menutup) dengan ampunan dari-Nya untuk mereka.

Hd itu seperti yang diceritakan Bisyr kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang firman Allah, ti$';t(,:i1. "sesungguhnya Dia
adalah Maha Penyantun " Maksudnya adalah terhadap maktrluk-Nya,
Allah tidak menyegerakan adzab seperti sebagian dari mereka segera

bertindak terhadap sebagian lainnya. Sfr "Maha Pengampun."
Maksudnya apabila mereka bertobat. l0l5

Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3D78) dengan malamnya saat
menafsirkan surah Al Baqarah ayat 225, dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (5D95) dengan lafaztrnya.

l0l4
l0t5
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$-'b$'bii.{ i,.lt'*S (i+. 63, i6fi 3,1; ri{:

@iF,
"Darr apabilal<amw membaca N Qrir,-'an niscayaKani

ddf,l<ilrr antar a lratnu dmt or artg- or ang y dttg tidak b qiman
lnpodol<ehidupon akhirat, srahr dhd.ing yorng tutuhtp."

(Qs. Al Israa' [L7l: 45)

Talcwil firman Allah: 'bj;.i.J irjiA: (i+.64if,5i3t3$t:
@ i;:, (+ e*$V @an apabila hamu membaca Al Qur'an
niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidah

beriman kepada kehidupan ahhirat, suatu dinding yang tertutup)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Apabila

kamu membacakan Al Qur'an, wahai Muhammad, terhadap orang-

orang musyrik yang tidak membenarkan kebangkitan dan tidak

mengakui patrala serta hukuman, maka Kami adakan hijab antara

kamu dengan mereka, yang menghalangi hati mereka untuk

memahami apa yang kamu bacakan kepada mereka, sehingga mereka

tidak bisa memetik manfaat darinya. Hal itu sebagai hukuman Kami

untuk mereka atas kekafiran mereka.

Latazh ((- di sini artinya adalatr penutup, sebagaimana

diceritakan kepada kami oleh Bisyr, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

eatadalr, tentang firman Allah, { ,-ii'6j (t6.6;'"(fl3\sriSt
G:6+ tb$'ati- "oon apabila kamu membaca At Qurbn
niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak

beriman lrepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup."

Dinding tertutup yang dimaksud adalah tabir bagi hati mereka untuk
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memahaminya dan memetik manfaat darinya. Mereka menaati syetan,

sehingga syetan menguasai diri mereka.l0l6

22398. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,
dari Qatadatr, tentang firman Allah, g;* $, "suattt
dinding yang tertutup," ia berkatq "Maksudnya adalah
penufup."lol7

22399. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, -rt-.\'ohiJ irJi A: 6,q. $; if.7' \.1t; 65,

W$; "Dan apabila kamu membaca Al Qur'an niscoya

Kami adakan antara lcamu dan orang-orang yang tidak
beriman kepada kchidupan akhirat, suatu dinding yang
tertutup," ia berkata: Ayatrku berkata, "Mereka tidak
memahami Al Qur'an." Lalu ia membaca firman Allah, tlill::
$' ;;!lt; -aj :jrx- o1 gl ;r$ i9 " P a daha I Kami t e I ah m e I e t akhan
tutupan di atas hoti mereka (sehingga mereka tidak)
memaharninya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya."
(Qs. Al An'aam 16l: 25) Ia berkatao "Al Qur'an tidak bisa
menembus hati mereku.*lol 8

Sebagian ahli natrwu Bashratr mengatakan bahwa arti lafazh

W$+ "Suaht dinding yang tertutup," adalahi;.t; 6$q "dingin
yang menutupi". Tetapi makna isim fa'il (Y,ata benda pelaku) ini
diungkapkan dalam bentuk isim maf'ul (kata benda objek). Seperti
kalimat W ?'r:i$ irfl y*g *tinyu, Engkau jemu terhadap kami.

l:': Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D332).
r0r7 Al Baghawi dalam Ma'alim )tianzil (itsoo) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al

Masir (5/40).
r0r8 Kami tidak menemukannya dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
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Dinding di sini adalah yang menutup, namlm diungkapkan dengan

latazht)'3I; yang secara harfiatr artinya yang tertutup.

Ahli natrwu lain berpendapat batrwa arti lafazh 6;r:-3(l+
adalatr dinding yang tertutup dari para harnba sehingga mereka tidak

bisa melihatnya.lole

Pendapat kedua ini menunjukkan bahwa yang tertutup adalatt

dinding tersebut, sehingga makna kalam ini adalatr, Allatr memiliki

tabir dari pandangan manusia, sehingga pandangan mereka tidak

tembus kepada-Nya. Meskipun pendapat pertama memiliki alasan

yang bisa dipahami. 
OOO

b. JX. 5C$ (tb" 
G5 eiv -i, l;fr, J'.^s) fu$ e 6:;

"Dan Karni adnl<frn tutupdrr di atas lwti mqekf, d*rt
swrrbatmt di telinga merel,a, ugff rnerelca finak ilapat

rnernahaminya. Dart apabilalcanu menyebut Tuharvrru saia

dalarfi N Qtn' art, n'sc ay a mer el<n b erp aling l<e b elalcffig
l,arcnabencirrya." (Qs. Al lsraa' ll?lz 461

Talrwil fiman Allah:'$i i+:iu W l;i- 6'"51 Aii iF 6f.t
@ 6ji ,fi {Y'6'i i-' ar,A e K: ';3t rt, @an {i^i adakan

tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar

mereka tidak dapat metnahaminyu Dan apabila kamu menyebut

Tahanmu saia dalam Al Qur'an, niscaya mereka berpaling he

belakang karena bencinYa)

6$ btitt\$J;^:'a(A

rore Az-7ayaj dalam Ma'ani Al Qar'an (3D43).
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Maksud ayat ini adalah, Allah Ta'ala berfirman, 'Kami jadikan

penutup-penutup pada hati orang-orang yang tidak beriman kepada

akhirat saat engkau membacakan Al Qur'an kepada mereka.

Lafazh K) 
^"*pakan 

bentuk jamak dari l[5, yaitu apa yang

menutupi hati mereka akibat Allah mengabaikan mereka sehingga

tidak bisa memahami apa yang dibacakan kepada mereka.

Maksud latazcr. h 'fli\: ,S "Dan sumbatan di telinga
mereka," adalah, dan Kami jadikan di telinga mereka sumbatan,

sehingga tidak bisa mendengar.

Lafa^ ti utinyu adalah berat, sedangkan latazht5 artnya
adalah beban.

Maksud firman Allah, i-t a@i Aii.j';f:5$$ "Dan apabila
kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an," adalah, apabila

kamu mengucapkan kalimat lao ilaaha illallaah di dalam Al Qtr'an
saat kamu membacanya.

Maksud lataz/r_ 6fi l;t!&$1 "Nirrnyo mereka berpating kc

belalang karena bencinya," adalah, mereka bubar dan pergi

meninggalkanmu karena lari dari ucapanmu itu, merasa berat karena

Allah diesakan. Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para

ahli takwil, dan yang berpendapat demikian adalah:

22400. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang firman Allah, '"-t e(ii $i$ eIs6$
tjl "Don apabila kamu menyebut Tuhantmu saja dalam Al
Qur'an, niscaya mereka berpaling," ia berkata, "Ketika
kaum muslim mengucapkanlaa ilaaha illallaah, maka orang-

orang musyrik mengingkarinya dan meftNa berat. Lalu iblis
dan bala tentaranya berusaha menyimpangkannya narnun

Allah berketetapan untuk menyebarkannya, menolongrya,

-@t
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dan memenangkannya atas orang yang menghadangnya.

Itulah kalimat yang barangsiapa berseteru dengannya maka ia

unggul, dan barangsiapa berperang dengannya maka ia

meffIng. Penduduk jazirah ini mengetahuinya dari kaum

muslim. Kafilah menempuh perjalanannya dalam beberapa

malam, dan berjalan selama setahun di antara banyak

kumpulan manusia yag tidak mengetahuinya dan tidak

mengakuinyu.:rlo2o

224OL Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, (r;i ,fftt;ij it' a(A 4if.3';$ti$ "Dan

apabila lamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an,

niscaya merela berpaling ke belakang karena bencinya," ia

berkata, "Itu karena benci terhadap apa yang dibicarakan

Nabi SAW agar mereka tidak mendengarnya, sebagaimana

kaum Nuh AS meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka

.agr tidak mendengar perintah Nuh untuk istighfar dan tobat.

Mereka berselimut dengan pakaian mereka, dan meletakkan

jari di telinga mereka agar tidak mendengar, dan agar Nuh

AS tidak melihat mereka."lo2l

Ahli talc\ilil lain berpendapat batrwa maksud tafazh 1;'3$6i
6;i "Niscrya mereka berpaling ke belakang lcarena bencinya,"

adalah, syetan-syetan lain dari pembacaan Al Qur'an dan dzikrullah,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22402. Al Husain bin Muhammad Ad-Dzari menceritakan kepadaku,

ia berkata: Rauh bin Musayyib Abu Raja Al Kalbi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Malik

menceritakan kepada kami daxi Abu Jauza, dari Ibnu Abbas,

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (9 123).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(72333).

lm0

l02l
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tentang firman Auah, 6$ z*5t|tj;;;raeii a43eIs6$
"Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al

Qur'an, niscaya mereka berpaling l@ belakang karena

bencinya," ia berkata, "Mereka adalatr syetan-sye1*rlro22

Pendapat yang kami sampaikan tentang lafazh ini lebih sesuai

dengan indikasi tekstual ayat, karena ayat ini terletak sesudah firman
Ailah, tltw- tbgu'bili.{ irjt a: (i+.63.'b6fi,113tisi " Dan

apabila lramu membaca Al Qur'an niscaya Kami adakan antara kamu

dan orang-orang yang tidak beriman l<epada kehidupan akhirat, suatu

dinding yang tertutup." ladi, kedudukan ayat ini sebagai berita

tentang orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, lebih tepat,

karena berhubungan dengan mereka, daripada sebagai berita tentang

pihak yang tidak disebutkan dalam konteks ayat.

Lafazh $ji adalah bentuk jarnak dari )'u, seperti latain3:tii
bentuk jarnak dari 3rti, a^"a'h bentuk jamak 6*, ,,JP. Bisa juga

merupakan mashdar dari yang berbeda lafazh tetapi sama maknffiy&,

karena laafzh tjy xdnya adalah $irt "berpaling", sehingga makna

kalam ini adalatr, r::F t::7, sebagaimana syair Imra Al Qais berikut
ini:

J'l\1.igl 
!&2L:i'.;b) )

" Kutundukkan, s ehingga ia tunduk s etunduk-tundubtya. " 
I 02j

Apabila lafazh 'c.Jzj arrinya adalah tjiSf "msnun6ul(kan',
maka lataz4r- JIil s.6ut u mashdar terambil dari maknanya, bukan

dari lafazturya.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D333) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (5141).
Lrhat Ad-Diwan (hal. l4l).

tozt
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bLSA)^iSAiWf +3+ir}l:}y*Sili.qfA'#
6#i;Sys#

"I<utfi lebih mmgetalrui dalan l<EadasrJ bagaimana m,qel<a
merndengarl<an sewakf;.t mercl<,o mendengarl<mr l<amu, ilcrr
sewalctu, msel<,abqbisik bisik (yain) katika orumg-orang
zhalirn iar bqkata,'Karnt tidf,k lain hanyalah nlengililti

seclnrcmg laki-laki y ar.g l<,ena sihir'. " (Qs. Al Israa' lL? h 47 )

sw,iffi ::#!f ii:i*!ffi":;;ffi "2*rr^keadaan bagaimana mereha mendengarkan sewaktu mereka
mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisih [yaitaJ
ketika orang4)rang zhalim ilu berkota, "Kamu tidah lain hanyalah
mengihufi seotang lahi-lahiyang hena sihir.)

Maksud ayat ini adalatr, Allah Ta'ala berfirman, "Kami lebih
mengetahui, wahai Muhammad, tentang apa yang didengarkan oleh
orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dari kalangan
kaummu yang musyrik, saat mereka menyimakmu membaca Kitab
Allah, dan saat mereka berbisik-bisik.

Sebagian atrli bahasa Bashrah berkata, "Lafazh {}'bi"ilr*|
adalah perbuatan mereka, lalu Allatr menjadikan mereka sebagai

bisikan itu sendiri. Seperti lafazh bt ?:j p 'mereka kaum ridha',
yang ridha adalah perbuatan mereka."lo24

Maksud firman Allah, S;,,:iLrSli;# bL|;,t)Ai 3i;+
"Ketilra orang-orang zhalim itu berkata, 'Kamu tidak lain hanyalah

tu24 Lihat Abu Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an (l/381) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zod Al Masir (5/42).
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mengihtti seorang laki-laki yang kena sihir'," adalatr, ketika orang-

orang yang menyekutukan Allatt berkata "Kalian tidak mengikuti

selain seorang laki-laki yang terkena sihir."

Orang-orang yang berbisik yang dimaksud adalatr orang-orang

yang bennusyawaratr dari Danrn-Nadwatr mengenai perkara

Rasulullatr SAW.

Penakwilan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli tal$ril,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

22403. Muhammad bin Ary menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, |j,-,!J-it
4y "Sr.aldu mereka mendengarkon kamu," ia berkata"

"Yaitu Walid bin Mughirah dan orang-orang yang

bersamanya di Dartm-Nadwah." I 025

22404. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

serupa.

22405. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, sy{}f +5,i5-f'#jt
S,y$i 3;i'- "S"*old, merekn mendengarlcan kamu, dan

sewaldu mereka berbisik-bisik (yaitu) letilu orang-orang
zhalim itu berkata.... " Bisikan mereka berisi dugaan batrwa

ts2s Mujatrid dalam afsimya (hal. a3Q dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya
(7D333).
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Nabi SAW gita dan seorang penyihir. Mereka mengatakan

(sebagaimana dikutip Al Qtr'an),'4t;{l'"\rrl "Dongengan

orang-orang dahulu." (Qs.Al An'aam [6]: 25)1025

Sebagian atrli batrasa dari Bashratr memaknai lafazh SFi$ol
S;:ifi "I<o*u tidak lain hanyalah mengihtti seorang laki-laH

yang kcna sihir," demikian, Kalian tidak mengi}uti selain seorang

laki-laki yang memiliki paru-paru. Orang Arab menyebut paru-paru

dengan lafazh'i-, dar.lafazh"j,.i a11aya orang yang taktrt. Disebut

demikian karena orang yang takut paru-parunya mengembang. Begitu
juga setiap yang makan dan minum, baik manusia maupun selainnya,

disebut 'sff da{},i-i, sebagaimana syair Labid berikut ini:

r-Jtsulr r.i,i C\b gV cXeqy'ry
"Jika kau bertanya tentang kondisi kami,

malra lami burung pipit dari manusia yang tahtt ini. "1027

Juga ungkapan penyair lainnya: 1028

7tAyjr6r,';u)
"I(ami hidup dengan makanan dan minumrn.ut02e

Seolah-olatr makna ayat ini menurutnya adalatr, kalian tidak

lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang memiliki panr-panr,

makan makanan dan minum minuman, bukan malaikat yang tidak

membutuhkan makan dan minum.

tvb
lu27

Al Mawardi ddamAn-Nukat wa Al 'Uyun (3D47).
Lihat Diwan Labid (hal.7l), Abu Ubaidatr dalan Maiaz Al Qur'm (l/381), Al
Quthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (101373), dan Ibnu Al Jauzi

dalamZad Al Masir (5142).

Yaitu Imra Al Qais.
Lihat Ad-Diwan (hal.72), Ibnu Athiryatr dalan Al Muharrar Al Waiiz (3/461),

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/500), dan Abu Ubaidah dalam Majaz
Al Qur'an(11382).

t(nr
1029
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Orang yang berpendapat demikian tidak jauh dari pendapat

yang benar.

@@o

fr-; i'; SJ-<i't:,St 3$J\ ;n'\i;b JS li
"Lihatlahbagahwnamerel<omenbuatperurnparnltf,tl-
perumpanaan tcrhadapnnt; l<mena ifl.t merel<a meniadi

sesdt dan dnak dapatlagi rnenrlrrurl<m jalan (yarrsbenm),"
(Qr. Al Israa' [17]: 48)

Tatrwil fiman Auah: i;..+':i<i rls lEui ;n'\i;r,;s Jni
{; pinailah bagaimana mereha membuat perumpamaan-

perumpamaan terhadapmu; harena itu mereka menjadi sesat dan

tidak dapat lagi menemukan jalan lyang benarJ)

Maksud ayat ini adalatr, lihatlah, wahai Mutrammad, dengan

mata hatimu, dan ambillah pelajaran bagaimana mereka membuat

penrmpamaan-perumpamaan terhadapmu dan menyerupakanmu

dengan berbagai hal, dengan mengatakan bahwa engkau terkena sihir,
penyair, dan gila. Mereka pun tersesat dari jalan yang lurus karena

perkataan mereka tersebut.

ir*S't;SS-{, "Dm tidak dapat lagi menemulcan jalan (yong

benar). " Maksudnya adalah, mereka tidak bisa menemukan petunjuk

kepada jalan yang benar karena telatr tersesat dan jauh darinya. Allah
telah mengabaikan mereka untuk menepati jalan tersebut, sehingga

mereka tidak sanggup menemukan jalan keluar dari kekafiran mereka

kepada iman kepada Allah.

Makna ini dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:
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22406. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Najrlr, dari Mujatrid, tentang firman Allah, i;" {tA;i-{l
"Dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar)," ia

berkata, *Maksudnya yaitu jalan keluar. Mereka adalatt

Walid bin Mughirah dan teman-temannyu.:rl030

22407. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Arrah, #'";SS.f, i;t:i 36'i\ ;n \i;, 16 :S'i " Lihattah

bagaimana mereka membuat perumpamaan'perumpamaan

terhadapmu; karena itu mereka meniadi sesat dan tidak

dapat lagi menemulcan ialan (yang benar)." Maksudnya

yaitu jalan keluar. Mereka adalah Walid bin Mughirah dan

teman-temannya.lo3l

oao

" D an ner el<a b erl<ata,' AP dl<ah bild l<frnri talorh merli adi
tulang-belulang dm b endn b enda y olrrg hanan, ap a benar'

benarl<ahkf,mial<rrrJdibangkitkanl<snbalisebagaimakhluk
ydrJgbatu'?" (Qs. Al Israa' U7l: 49)

,Bo Muiahid dalam tafsirnya (hal. 437) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(7D333).

r03r Ibnu Athiyyatr dalarn Al Muharrar Al Wajiz (31462) dan Abu Halryan dalatlx Al
Bahr Al MuhithQl59).

i t &3j# ( t 6" ({,-k (s i rJe;
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rarcwil fi man Allah : \!4 d 6L i'j';f ( i (g;, 6L.k 63 fj6
@ fOo" mereka berhata, uApahah bila hami telah menioditulang-

belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarhah hami

akan dibanghithan kembali sebagoi makhluk yang baru?u)

Allah mengabarkan tentang perkataan orang-orang yang tidak

beriman kepada akhirat dari kalangan musyrik Quraisy, yang berkata

dengan kecongkakan, "Apabila karni telah menjadi tulang-belulang

dan benda-benda yang hancur, apa benar kami akan dibangkitkan

kembali sebagai makhltrk yang baru?'Hal itu sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22408. Muharnrnad bin An1r menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, selunrt[rya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah' 6i;
"Dan benda-bendo yang hancur," ia berkata" "Maksudnya

adalatr debu."lo32

22409. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang riwayat yang

sama.

22410. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdutlah menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, G;tfu.K $tr $6j "oo, merelra berkota,

to32 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 43?), Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'm Qll25),
Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (5/44), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (3t501), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qw'ot Qll62), dan

Asy-syaukani dalam Fah Al Qadir (hal. 1005).
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'Apakah bila kami telah menjadi tulang-belulang dan benda-

benda yang hancur'." Ia berkata, "Maksudnya adalah

detu."lo33

Kata eit tidak memiliki bentuk tunggal, dan ia sama

kedudukannya dengan kata iirii dan irL. Polanya adalatr - C;- Cit
'.ji-'uii y*g berarti menjadi hancur-luluh. r03a

Firman-Ny a, l!.4{ 6L3}H (J ".epo benar-benarkah kami

alran dibangkitkan kembali sebagai maWiluk yang baru?" Mereka

berkata untuk mengingkari kebangkitan sesudatr kematian, "Apakatr

kami benar-benar dibangkitkan sesudah kami menjadi tulang yang

hancru-luluh di dalam kubur, debu yang halus, dan kami telah punah

di dalamnya menjadi tanah? Apakatr kami dibangkitkan sebagai

makhluk yang baru seperti sebelum kami mati? Apakah kami

dikembalikan seperti kami diciptakan pertama kali?" Allah lalu

menjawab mereka dengan memberitatru mereka akan kekuasaan-Nya

membangkitkan mereka sesudah mati, dan mewujudkan mereka

menjadi'makhluk baru seperti sebelum mereka punah, dalam kondisi

apa pun, tulang-belulang atau benda-benda yang hancur, batu atau

besi, atau benda-benda lain yang menurut mereka mustahil terjadi

penciptaan benda-benda seperti mereka menjadi makhluk hidup. Allatl
berfirman, *Katakanlah, wahai Muhammad, 'Jadilatr kamu sekalian

batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin

(hrdup) menurut pikiranmu' ."

@@@

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712333) dan Ibnu Athiyyah dalart Al
Muharrar Al Wajiz (31462).

Lihat Al Fara dalam Ma'ani Al Qur'an Qllzs),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (5/44), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (hal. 1005).

1033

t034
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{';* -2 ia'-t cr, 5@'ii tr i.,t;'$g S
,uyi',Li:; i,'ii {fit u iti $'it * i i};;:r
@ (d <-,K J # S, 7 ii 5ji-; #;J

" Katnlrartlah r' J adilah l<on'uu sel<alian b am atmr b e si, atau
suaht makhlukhid"p yang tidsk nnmgkin (hdd"p) menurat
pikirarmtt'. Mal<f, mqel<n al<f,flbqtffiyar'Siopa yorng oll<f,n

rnatghidupl,ar.lrr;lrnil,rzmbali?'Katal<mtlah,'Yangtelah
marciptal<m l<f,ittu pada lcali y arrg p*t ama' . lalu msela
al<frr. menggelmg. gelmgl<m l<ep ala ms el<a lccp adntru dmt
b ql<ato,' Kap mr itu ( al<arl tei adi) ?' Katal<ilrrlah,'Ivludah-

rwdalwt w aku bubangkit ittr del<at' ."
(Qr. Al Israa' [17]: 50,51)

Allah Ta'alaberfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai

Muhammad, katakanlatr kepada kaummu yang mendustakan

kebangkitan, yang berkata, \id.€L'tj;3$=G;tg.kf;i
'Apalah Kami telah menjadi tulang-belulang dan benda-benda yang

hancur, apa benar-benarkah Kami akan dibangkitkan lrembali sebagai

maWiluk yang baru?'(Qs. Al Israa' [17]: 49), ba]nta jika kamu merasa

heran dengan kebangkitan dan dikembalikannya jasad kalian, serta

kamu mengingkari kekuasaan Allah akan hal itu, maka sebenarnya

setelah menjadi debu dan tulang-belulang yang telatr hancur, jadilatr

kalian makhluk baru, batu, besi, atau makhluk yang tidak mungkin

hidup menurut pikiranmu. Sesungguhnya Aku akan menghidupkan dan

membangkitkan kalian kembali menjadi makhluk yang baru setelatr

kalian menjadi tulang-belulang yang remuk, sebagaimana Aku
menciptakanmu pertama kali.
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Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang makna firman Allah,

fai:'iU'-q€Lt "Atiu suatu ma*tluk hidup yang tidak

mungHn (hidup) menurut pikiranmu. "

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah kematian'

Maknanya yaitu, jadilatr kalian mati (matilatr kalian). Sesungguhnya

meskipun kalian telatr Aku matikan, maka akan Aku bangkitkan kalian

lag pada Hari Kebangkitan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22411. Yatrya bin Zakaria bin Abi Taidahmenceritakan kepada kami,

ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari

bapakny4 dari Athiyah, dari Ibnu Umar, mengenai firman

Allah, 5t:C-Siarq&;\ "Atau suatu makhluk hidup

yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu," ia berkata,

"Maksu&tya adalah kematian. Dia berfirmaru 'Seandainya

katian telatr mati, pasti Aku hidupkal'.'103s

22412. 'Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanlar

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, fr;'i+'iU'-Ci€tLi "Atau suatu makhluk hidup

yang tidik mungkin Aidup) menurut pikiranmu," ia berkata,

"Maksudnya adalatr kematian. Dia berfirman, 'Jika kalian telah

mati maka akan Kami hidupkan kembali'."1036

22413. Mutrammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada

karni, ia berkata: Abu Malik Al Janabi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Abi Khalid menceritakan kepada kami

r03s Ibnu Abi Hatim dalam tafsir OB33) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uytn(3D48).

ro'u lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5144), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Uyun

(31248), dan Ibnu Katsir dalam tafstr (9D6).
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dari Abu Shalih, mengenai firman Allah, j'i$r-q6ri
'lO* "Atau suatu mafuiluk hidup yang tidak mungkin

(hidup) merurut pikiranmu," ia berkata, "Maksudnya adalatr

kematian."lo3T

22414. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sulaiman Abu Daud menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syrbah menceritakan kepada kami dari Abi Raja"

dari Al Hasan, mengenai firman Allah, j';1.'-q6Li
'$t* "Atau suatu malchluk hidup yang tidak mungkin

(hidup) menurut pikiranmu," ia berkata, "Maksudnya adalalt

kematian."lo38

22415. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Sa'id bin Jubair

menceritakan kepada kami tentang firman Allah, C;6Li
:ft;i,l;';U, "Atau suatu maffiiluk hidup yang tidak

mungkin (hidup) menurut pikiranmu," ia berkata, 'Jadilah

kalian kematian itq jika mampu, karena kematian ittr sendiri

akan mati. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dalam diri anak

Adam (manusia) daripada kematian. " 
l03e

22416. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadatr, ia berkata: Telah sampai berita kepadaku dari

Sa'id bin Jubair, bahwa maksudnya adalah kematian.l@o

ro37 Abu Jafar An-Nahhas dalam Ma'cni Al Qur'an (31163) dan Ibnu Katsir dalam

taftir (9126).

'0" Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (31163) dan Ibnu Javzr. dalam Zad

Al Masir (5144).
r03e As-Suyuttri dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/300), ia menisbatkannya kepada Ibnu

Mundzir, dari Sa'id bin Jubair, dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir $al.
l006)

r*o Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al fur'an (3/163), Ibnu Kasir dalam tafsir
(9D6), dan Abdurrazzaq dalam tafsir (21300).
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22417. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari AMullah bin Umar, dia berkata:

Pada Hari Kiamat kelak kematian itu akan didatangkan seperti

seekor domba yang gemuk, berada di antara surga dan neraka,

kemudian terdengar seruan memanggil yang dapat didengar

oleh atrli surga dan ahli neraka. Penyeru itu berkat4 "Inilah
kematian, Kami telah mendatangkannya dan kini Kami
membinasakanny4 maka yakinilah watrai penghuni surga dan

penghuni neraka batrwa kematian telatr binasa (tidak ada lagi
kematian)."lsl

22418. Telah diceritakan kepada kami dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhalrhak berbicara tentang firman-Nya, 4';4q6Li\:{lt!ri "Atau suatu makhluk hidup yang tidak mungfin
(hidup) menurut pikiranmu," ia berkata, "Maksudnya adalatr

kematian. Jika kalian adalatr kematian (itu sendiri) maka kalian
pasti akan kami matikarr.to42

Abdullatr bin Amr bin Al Ash berkata: Pada Hari Kiamat
kelak, saat atrli surga dan atrli nereka telatr menduduki tempat

mereka masing-masing, Allah mendatangkan "kematian" yang

menyerupai seekor domba yang gemuk, berdiri di antara surga

dan neraka, kemudian ahli surga dan ahli neraka berseru, "Itu
adalatr kematian", dan IGmi pun menyembelilyq maka

yakinlatr akan kekekalan. I oa3

luz
t043

HR Al Bulfiari dalanTafsir Al Qur'on(4730) dengan lafaztr: ?f-,it Muslim

dalam pembahasan Al Jannah wa Sifat An-Na'imiha (40,41), At-Tirmidzi dalam
Tafsir Al Qur'an (3156), dan An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra (l 1316).
Abu Ubaidah dalarn Ma'ani Al Qur'an (31163)
Lihat maknanya pada hadits yang lalu.
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Ulama lain berpendapat batrwa maksudnya adalah langit, bumi,
dan gunung. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

22419. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

+" Qatadah, mengenai firman Allah, ji4t GiLi
flt'i "Atau suatu mahtluk hidup yang tidak mungkin

(hidup) memtrut pikirarunu," ia berkata" "Langit, bumi, dan

gunung."lM

Pendapat lafuurya mengatakan batrwa maksud ayat tersebut

adalah, jadilah kalian sesuai kehendak kalian. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22420. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlr" dari

Yljania, mengenai firman Allah, 
',if;l@ 

6-;trirr;, '$f
$t{ j';4lil "Jadtlah kamu sekalian batu atau besi,

atau suatu makhluk hidup yang tidak mungkin (hidup) menurut

pikiranmu," ia berkat4 "Maksudnya adalatr, jadilah apa saja

yang kalian kehendaki, niscaya Allah akan mengembalikan

kalian sebagaimana semula. " 
1045

22421. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayatyang sama.

r* Abdurrazzaq dalam tafsir Qt3}l),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Mosir (5144), dan Al
Mawardi dalan An-Nulrat wa Al '(Jytn (3D48).

rqt Mu.latrid dalam tafsir (hal. 347) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D333).
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22422. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah" mengenai firman Allah, '$tr S:ltt") e';4 q&J ,@ 6-t J i;ir"Kataknntah,

'Jadilah kamu selalian batu atou besi, atau suatu maWiluk

hidup yang tidak mungkin (hidup) mentrut pikiranmu," ia

berkata, "Dari berbagai macarn makhluk Allah, maka

seswrgguhnya Allah akan mematikan kamu, kemudian

membangkitkan (lagi) pada Hari Kiamat menjadi makhluk

yang baru."lm6

Pendapat yang benar adalah, Allah Ta'ala berfirman, q€irf
ft;*+jU'- "Atau suatu makhluk hidup yang tidak mungkin

(hidup) menurut piHranmu. " Boleh saja maksudnya adalatl kematian,

karena kematian merupakan perkara yang besar dalam diri manusia.

Atau mungkin saja maksudnya adalatr langit dan bumi. Atau

maksudnya adalah selain itu semua" karena tidak ada keterangan yang

jelas yang menerangkan bahwa makna tersebut yang maksud oleh

Allah. Oleh karena itu, maknanya adalatr segala perkara yang besar,

yang tidak masuk dalam pikiran manusia batrwa makhluk itu akan adq

karena Allah tidak mengkhususkan sesuatu dari yang lain.

Talrwil fiman Allah: 6U-;6$J (Maka mereha akan

bertanya, "Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?")

Allah berfirman, 'Watrai Muhammad, orang-orang yang tidak

percaya dengan Hari Akhfu akan berkata 'Jika kami menjadi batu atau

besi, atau makluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiran kami, lalu

siapa yang akan menghidupkan kami kembali sehingga menjadi makluk

yang baru'. Katakanlah kepada mereka, ir:i;'$t,s$i "Yang telah

menciptalran kamu pada kali yang pertama." Dia akan mengembalikan

1046 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyn QDa$.
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kamu menjadi ciptaan yang hidup, sebagaimana kamu sebelum menjadi

batu dan besi.

Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22423. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kqpu4g kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, ,s;Ii,j,

fr$id$ "Katakanlah, 'Yang telah menciptakan lcamu

pado kali yang pertama'." Maksudnya adalatt menciptakan

kalian #;J fi-yi't:;.|i-i "Lalu mereka akan menggeleng-

nggelanglwn lnpala mereka kepadamu." Maksudnya adalah,

jika kamu katakan hal itu, maka mereka akan menggelengkan

kepala.lBT

Lafa^ 'rpl8rt dalam literattr Arab bermakna gerakan

mengangkat dan menunrnkan, atau sebaliknya (mengangguk-angguk),

oleh sebab itu, orang yang diperlakukan dengan semena-mena disebut
(nrl, karena jika orang yang berbuat salatr itu dihukum, dia akan

menggerakkan kepalanya, naik tunrn, sebagaimana perkataan seofirng

penyair berikut ini: ls8

wes r*J Gi:J t;;,J tcLl

Dikatakan batrwa latadr. & c:zll artinya adalah, jika dia

bergerak dan naik dari tempat *"loyu, seperti Ar-Rajiz

beri}ut ini:

,*, Ibid
rqE Pen)ai" adatatr Al Ajjaj
rne Permulaan bait syair karya O, ly.:iylp,Ygyan 

berbunyi:

rt*," t4.2 r)J#rU

Dalam riwayat lain dikatakanrtbf.yangartinya, aku tidak melihat bekasnya dan

tidak melihat orangnya. Lafah g:il artinya adalah orang yang berbuat dralim.
Lafazh tla$ artinya adalatr yang mengangguk-angguldcan kepalanya Jika berjalan

ia menggerakan kepala dan lisannya.
Ad-Diwan $a1.272) dan Az-Zrjaj dalart Ma'ani Al Qur'an.
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..t^a I . . . , .,tfl;-t f q t>h;;)
"Dan giginya bergerak karena telah ?aprulantosv

Serta perkataan penyair berikut ini:

vfst;.|*g d*ril
"Dan kctilca dia melihatht, dia menganggukkan kcpalanya

lcepadqfr11."rost

Penjelasan karni ini sesuai dengan perkataan para atrli takwil,
sebagaimana riwayat-riwayat berilut ini:

2244. Bisn menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, i,rr#
i#ii fil "Lalu merelw akan menggeleng-nggelangkan

keWla mereka kcpadamu," ia berkatam "Makzudnya adalah,

Mereka menggeral(kan kepala mereka sebagai tanda

pendustaan dan penghinaan mereka.' I 052

22425.-Ibnu AMul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, mengenai firman Allah, #;i $yi5:zi:*:t
"Lalu mereka akan menggeleng-nggelangkan kcpalo mereka

kcpadamu," ia berkat4 "Mereka menggerakkan kepala

mereka."lo53

22426. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadakrl ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

16o Abu Ubaidatr dalam Majaz At Qttr'an (ltl32),Al Qurthubi dalam tafsir (lOD75),
dan Ibnu Katsir dalam tafsir (9D7)

tosr a6u Ubaidah dalam Majaz Al fur'an (lll32) dan Al Qurthubi dalam tafsir
(t0D7s).

1052 Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al' Uyn (3 D4S).

'ot' Abdr,rorraq dalam tafsir Ql3}l),Ibnu Qutaibatr dalarn Ghoib At Qur'an Qral.
256), dan Al Qurthubi dalam tafsir (10D75).
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menceritakan kepadalar, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaktr dari bapaknyq dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, #;i 6i-y!tt8J "Lalu mereka akan menggeleng-

nggelangkan kepalo merelra kcpadamu," ia berkata, "Mereka

akan menggerakkannya sebagai bentuk penghinaan

terhadapmu.ulosa

22427. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Hurasani, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman Allah, #;i 6-t-yi'tli:i "Lalu
mereka akon menggeleng-nggelangkan kepala mereka

kepadamu," ia berkata, "Menggerakkan kepala mereka dan

mengejekmu, serla berkata, 'Kapan inr akan terjadirtrrloss

22428. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, lttLi:;
#ji i$y't atu merelra akan menggeleng-gelangkan kzpata

mereka kepadanru," ia berkat4 "Maksudnya adalah

menggeraklcannya. " 
I 056

Talrwil firman Allah: 3 6 <rjfij nDan berhata, 'Kapan
itu (okan terjadi)'?n

Allah berfirman, "Mereka akan mengatakan kapan kebangkitan

itu akan terjadi, dalam kondisi bagaimana dan kapan waktuny4 "Dia
akan mengembalikan kami menjadi makhluk yang banr, sebagaimana

kami semula'?" Allah lalu berkata kepada Nabi-Ny4 "Wahai

1054 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D333), Abu Llbaidatr dalarn Majaz Al Qar'an
(11382),dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (hal. 1006).

t055 Az-Zujai dalam Ma'ani Al Qur'an Qn4q dan Ibnu Halyan dalam Al Baltr Al
Muhilh(7163).

totu Tidak k mi temukan hadits dengan sanad nidalam literatur yang kami miliki.
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Muhammad, ketika mereka mengatakan kepadamu, 'Kapan terjadinya

kebangkitan yang kamu janjikan kepada kami', maka katakan, 'Mudah-

mudahan waktu kebangkitan itu dekat'." Akan tetapi, yang dimaksud

adalah sudatr dekat, karena lafazh.rl,.3 "mu6ah-mudahan" bagi Allatt

hukumnya wajib, sebagaimana sabda Nabi SAW , 1#q? bU6 ti :'i:i

,b:lri !..urj$l "Alat diutus, dan antara aht dan Hari Akhir seperti

lredua jari rni. " Beliau mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari

tengah.ro57 Allah telah mengabarkan kepada beliau bahwa hari itu telah

dekat dan pasti tiba.

eee

@ fliq! $;4 o\i,#; .e 73, 5*;;i, {i"i;
'G1-! ti'tl #. 6i'-L!ili'i'fi{ e $i tj$_ e rq- s'

Qi;:;**<,(
"Y air,,t padf, hori Dio rnemrrrrgil lsnw, lalu l<f,irau

m.enwathi-Nyr, sarrtil m.emtji,Ny a dmt lsnnl mengira,

bahwal<ffiw tidakberdiam (di dalarn ubur) l<earuli sebentat

saia.Darrl<atal<.arrlahlnpofu lwrnba'hnrtd''Kt4'Hendakldh
rner el<a mengucapl<m p ul,ataan y dng lebih b aik dm (b enat ) .

Sesungguhny a syetan irlr,t menimbull@rl puselisihmt di artara
merel<t. Senrnggulmya syetnn itu adalah nlrusl.Lh yclrlg rryoitc.

bagirnueLa'." (Qs. Allsraa' [17]: 52'53)

Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlatr, 'Wahai kaum musyrik,

mudah-mudahan kebangkitan kalian telah dekat, yaitu hari Rabb-mu

1057 R. Al Bukhari dalarn Ar-Riqaq (6505), Muslim dalam pembatrasan mengenai l/
Fitan (135), At-Tirmidzi dalam ls-Sznan (2214), An-Nasa'i dalam As-Sunan

(3/189), Ahmad dalan Musnad (31123), dan Ibnu Majah dalam Muqaddimah

(4s).
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memanggil kalian untuk keluar dari kubur menuju sebuah tempat pada

Hari Kiamat, lalu kalian patuh dengan memuji-Nya'."

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna firman Allah,
5*;J "Lalu kamu mematuhi-Nya."

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, mereka pun
mematuhi dengan perintah-Nya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

22429. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah menceritakan
kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah,
.e*3' 6;4ffi" Lalu kamu mematuhi-Nya, s ambil me muj i -
Nya," ia berkata, "Dengan perintah-Nya.^I058

22430. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman-Ny4 6*#l
.9;3, "Lalu kamu mematuhi-Nya, sambil memuji-Nya,,, ia
berkata, "Dengan perintatr-Nya.' I05e

Pendapat lain mengatakan batrwa adalah, kamu
mematuhi-Nya dengan pengetahuan-Nya dan ketaatan kepada-Nya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

22431. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yaztd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami daxi Qatadatr, mengenai firman Allatr, {}-;i;-

Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (7D333), Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil
(3/501), dan Ibnu lava dalam Zad Al Masir (5145).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'uytn (3D49) dan Ibnu Jauzi daram zad At
Masir (5/46).

l05E

1059
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.e;i2,4*;3, "Yaitu pada hari Dia memanggil kamu,

lalu kamu mematuhi-Nya, sambil memuii-Nya," bahwa

maksudnya adalatr, dengan pengetahuan-Nya dan ketaatan

kepada-Nya.1060

Pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah, maka kamu

mematuhi perintah dan seruan-Nya untuk bangkit dari kubur kalian

dengan kekuasaan-Nya, dan segala puji bagi Allah dalam semua

keadaan, sebagaimana perkataan seseorang, "Aku telah melakukakan

hal itu dengan pujian kepada Allah." Maksudnya adalah, segala puji

bagi Allah terhadap apa yang telah aku lakukan. Sebagaimana

perkataan penyair berikut ini:

Frru,y\'J'il ...r.tit+;\ nt p.oy,,,,
"Alhamdulillah, tidak ada baju dari hasil perbuatan dosa yang aht

lrenalran, dan tidak ada sesuatu dari hasil tipu-daya yang aht

nakan."lo6l

Takwil firman Allah: fi$V$"Li'j:frt "Dan kamu

mengira, bahwa kamu tidah berdiam (di dalam ubur) kecuali

sebentar sajan

Ia berkata" "Ketika mereka merasakan penderitaan dan

kesusahan pada Hari Kiamat, mereka mengira tidak akan tinggal di

bumi kecuali sebentar, sebagaimana firman Allah, e$iC'$'€'S
@ '.t;y$ ,P i,i4 Svitii U6 @ 'wiae "Ailah bertanva, 'Berapa

tahunlah lamanya kamu tinggal di bumi?' Merela menia'n'ab, 'Kami

tinggal (di bumi) selnri atau setengah hari, makn tarryalanlah kepada

orong-orang yang menghitung. " (Qs. Al Mukminuun [23]: I l2-ll3)

16o Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D334) dan Ibnu lauzidalamZad Al Masir (5146).
106r Al Qurttrubi dalam tafsir (lOD67) dan Ibnu Halyan dalan Al Bahr Al luluhilh

(7164). Arti bait syair ini adalatr, sedangkan ak:+ alhomdnlillah, tidak memakai

pakaian dosa dan tidak pematr mengenakan topeng pengecut.
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Perkataan ini sesuai dengan penafsiran para atrli tafsir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22432. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: sa'id menceritakan
kepa{a ryi d*i Qatadah, mengenai firman Allah, 6Li#;
#$t4 "Dan lamu mengira, bahv,a kamu tidak berdiam
(di dalam ubur) kecuali sebentar saja,,, ia berkata,
"Maksudnya adalah di dunia, dan ketika mereka merasakan
penderitaan pada Hari Kiamat, mereka pun memandang dunia
ini hina dan rendah."lo62

rakruit firman Alrah: iAd,lilj;1e2(j-$j 7oo"
hatakanlah kepada hambrhamba-Ku, ,,Hendahlah mereka
mengucapkan perkataan yang lebih baih dan [benarJ.,,)

Allah Yang Maha Suci berfirman kepada Nabi-Ny4 ,'Wahai

Muhammad, katakanlah kepada hamba-hamba-Ku agar mereka
mengucapkan perkataan yang lebih baik dalam percakapan dan
pergaulan mereka." Sebagaimana riwayat berikut ini:

22433. Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: An-
Nadhar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mubarak
mengabarkan kepada karni dari Al Hasan, mengenai firman
Allah, t-.J,a,lifjfi-orS;.j,;,Dan katakantah trepada
hamba-hamba-Ku, ,Hendaklah merela mengucapkan
perkataan yang lebih baik dan (benar),.,, Maksudnya adalah,
hendaklah ia berkat4 ,,perlataan yang tebih baik dan
(benar)," dan hendaklatr tidak mengatakan kepadanya seperti
ucapanny4 "Yarhamulallah, yaghfirullahu laka." (semoga
Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu). 1063

1062 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'uyn (3D49) dari eatadatr dengan
maknanva.

ro63 lbnu lu*i aau* Zad Al Masir (5146).
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Talrwil firman Atlah 'fr Ait#tiit (Sesungguhnya syetan

itu menimbulkan perselisihan di antara mereka)

Ia berkata: Sesungguhnya syetan menjadikan kejelekan dalam

percakapan di antara mereka, '6'U "Menimbulkan perselisihan di

antara mereka." Maksudnya adalatr merusak di antara mereka dan

membisikkan kejahatan di antara mereka.

6;fL*rl.<r?c1-':lltS"sesungguhnyasyetanituadalah
musuh yang nyata bagi manusia." la berkat4 "Sesungguhnya syetan

adalatr musuh bagi Adam dan keturunanny4 dan ia telatr menampakkan

permusuhan itu dengan memperlihatkan kebenciarurya kepada Adam

serta tipu muslihatnya, sehingga Adam dikeluarkan dari surga."

ooo

'*,is:,5 v; # *W bLt K:L|.w. 4K $'Kg
JH

" Tuhanrrnt lebih mengetalwi tmtmg l<arnt. Aa akmt

mer$qi ralwwt l<epadmrru iil<a Aa rner'lghendaki dan Dia
al<frrJ rnengad.zabnru iill.rr Dia mmghendaki. Dan Karni

ddalJah mtr gutltsltnt unf,.tk mariadi pertiagabagl merela."
(Qs. Al Israa' U7h 541

Allah Ta'ala berfirman kepa{a orang'orang Quraisy yang

berkata, t:+*6:i,ji.3 (t (t;r6f*- K $i "Apatrah bita tami tetah

menjadi tulang-belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar'

benarlrah lrami alran dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang

baru?" (Qs. Al Israa' [17]: 49 & 98) Wahai kaum, "Tuhanmu lebih

mengetahui tentang kamu. Dia akan memberi rahmat kepadamu iika
Dia menghendaki," Dia akan menerima tobat kalian dengan rahmat-



TofsirAhXhabari

Ny4 sehingga kalian kembali dari kekafiran kepada Allah dan Hari
Akhir.

Firman-Ny4 '&*W-otj *Drn Dia akan mengadzabmu jika
Dia menghendaki." Maksudnya adalah dengan melalaikan kamu dari
keimanan, sehingga kalian mati dalam kesyirikan, lalu Allah menyiksa
pada Hari Kiamat kelak dengan kekafiran kalian kepada-Nya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

22434. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku dari Abdul Malik bin Jruaij, mengenai firman Allah,
:5;15-US-oSK,*tg3"Tuhonmulebihmensetahuitentang

lramu. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia
menghendaki," dia berkata, "Oleh karena itu, kalian beriman."
'&Xg-"Ll "Dan Dia akan mengadzabmu iitra Dia
menghendaki," sehingga kalian mati dalam kesyirikan
sebagaimana keadaanmu. I oe

Talnwil liman Atlah: {,H'#,1frr,56 uDan Kami
tidaklah mengutrnmu untuh menjadi penjaga bagi mereka.,,

Allah berfirman kepada Nabi-Nya" "Wahai Muhammad,

tidaklah Kami mengutusmu kepada mereka yang kamu seru untuk taat

kepada Kami sebagai pengatur dan pengawas bagi mereka, melainkan
Kami mengutusmu agar kamu menyampaikan ajaran-ajaran Kami,
sedangkan di tangan Kamilah segala urusan dan perkara mereka. Jika
Kami berkehendak maka akan Kami ampuni, dan jika Kami
berkehendak maka akan Kami adzab mereka.

16 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31502), dengan lafaztr dan sanad-nya, dan
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Lfun (3D1|)tatpa sanad.
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"€i e ,gili ,;;.(igr 365|6'i:tt o,$is\ 4*'fi 4:;
@sitigigr:u

"Ddn Tuhmwrw lebih mengetalwi siapa yorttg ddf, di langit
dnn di bwni. Dan sezunggulvry a telah Kmni lebihkmr

sebagiannabi-nabi di atas sebagian (yarrslain), dmKarni
beril<frr.ZafurlnpadaDdud,u (Qs. Al Israat [17]: 55)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Wahai Muhammad,

Tuhanmu Matra Mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, serta

apa yang bermanfaat bagi mereka, karena Dialah Yang menciptakan,

memberi rezeki, dan mengattr mereka. Dia Maha mengetahui golongan

orang yang mendapat ampunan dan ratrmat, dan golongan orang yang

mendapatkan adzab. Aku berikan petunjuk bagi yang telah Aku

tetapkan ratrmat dan kebahagian kepada merek4 serta Aku sesatkan

bagi yang telatr Aku tetapkan kehinaan dan kesengsaraan atas mereka.

Oleh karena itu, janganlah hal itu menjadi beban bagimu, karena itu

termasuk ketentuan-Ku kepada mereka, dan termasuk ketentuan-Ku

melebihkan satu nabi atas nabi yang lain, dengan mengutus sebagian

dari mereka kepada segolongan makhluk, dan sebagian lain kepada

seluruh makhluk, dan Aku angkat sebagian mereka beberapa derajat

atas sebagian lainnya. Sebagaimana riwayat- riwayat berikut ini:

22435. Bisn menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 'iLlits
6 it, 4i,A1i7'r3$V"f(',>5i1t\ 4 ;i " Dan ruhan-mu

lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan

sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nobi'nabi di atas

sebagian (yang lain)," ia berkata, "Allah telatr menjadikan

Ibrahim sebagai Khalil-Nya, berbicara kepada Musq dan

-

ll zzo
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menciptakan Isa seperti halnya Adam yang Allatr ciptakan dari
tanah. Kemudian Dia berfirman, 'Jadilah', maka jadilatr ia -dia adalah hamba dan rasul-Nya, dari Kalimat Allah dan Ruh-
Nya-. Allah karuniakan kepada Sulaiman ke*jaan yang tidak
diberikan kepada siapa pun sesudahnya. Allah berikan Zabw
kepada Daud. Kami mengatakan batrwa doa yang diajarkan
kepada Daud adalatr pujian dan sanjtlrgan, tidak ada di
dalamnya pembatrasan mengenai hal halal dan haram, hukum
dan hudud, dan Allah ampuni bagi Muhammad dari dosanya
yang telah lalu dan yang akan datang.l065

22436. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, 6gr'ri5
,Fit,Cili;; "Dan sesungguhnya telah Kami lebihtran
sebagian nabi-nabi di atas sebagian (yanS lain)," ia berkata,

"Allah telah berbicara kepada Musa dan mengutus
Mutrammad kepada seluruh manusia."l 066

{|p9i
ooo

iK6fu;-i6.aj; n #|'r-$V:j $
@d#

" Katal<mrlah r' P anggilah ms el<a y olrrg l<frnuu anggap (attwri
selain Nlqh, nala msels tidak al<orl mereurry ai l<el<uasaan

unfitk men&ilan3llurnbahaya ddrhnu dnr; finak puln
menhdnhl<,annya'." (Qr. Al Israa' [12]: 56)

1065 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Qlso2),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
.^_- (7D334), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5/48).t* lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7 D334>.
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Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai

Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik dari kaummu

yang menyembah selain Allah dari maktrluk-Nya 'Wahai kaum,

panggiltah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan ketika turun

musibah atas kalian, lalu lihatlah apakah mereka mampu menolong

kalian dari musibah itu, atau mengalihkan musibah itu'. SesunggUhnya

mereka tidak akan sanggup mela}:ukanny4 bahkan tidak memiliki

kemampuan untuk hal itu, melainkan yang mampu dan memiliki

kekuasaan atas hal itu addah Pencipta kalian dan mereka."

Dikatakan bahwa kaum yang Allah perintahkan kepada

Rasulullah untuk menyeru mereka dengan seruan ini adalatr mereka

yang menyembatr malaikat, lJzar, dan Al Masih, sedangkan sebagian

lain menyembah golongan jin.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

22437. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanhr

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, mengenai fi*T
ei*,, {;# 9i 

-iK<,K#-$.*i' 
v,rJi t$l$ $

*j "Kotd*rloh, 'Panggilah mereka yang kamu anggap

(tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai

luhtasaan untuk menghilanglwn bahaya darimu dan tidak

pula memindahkannya'. " Ia berkat4 *Ahli sylrik itu berkata,

'Kami menyembatr malaikat dan Uzair'. Itulah yang mereka

sertr, yakni malaikat, Al Masih, dan Uzair."l67

ooo

t*' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712335\.
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i';;_5 €5'i#'-L;ji 4; Jt- <i*- <,ii'r-if ;r{j
6'!i 5( q: +61 t yT,r:i <,3W )9,

"Orang-orang yarrg nsela sent iht, mrr:el<a sendii mencari
ialf,r.lnpda aiwn nwreka, siapa di antma nrr;el<ayor.g

lebih del,at (bpddn Nlah) dffi mer'lghnrapl<m ralvmat Nya
dm tal<ut adzab.rrya; sesunggulwrya adzab Tulwvrru adalah

sesrafit yarJg (lrarus) ditakutilu (Qs. Al Israa' llTl: 5?)

Allah Ta'alaberfirmarU "Orang-orang yang mereka seru oleh
kaum muqnik sebagai tuhan, "ij;l4;Jl,Ai:L 'Meretra sendiri
mencari jalan kepado nhan merelco'."

Mereka adalah gologan orang yang beriman kepada-Nya, dan

omng-orang muryrik menyembah mereka selain Allatr. 5;1'fr
"Siapa di antara merekn yang lebih dekat (kepada Allah),', dengan amal

shalih mereka dan kesunggtrhan mereka dalam beribadafu serta

mengharapkan -dengan perbuatan mereka tersebut-rahmat-
Nya. <-r^w; i;r"Rahmat-Nya dan talatt,,, dengan menentang
perintatr-Nya akan adzab-Nya. $)t:iiyTrfi ,,Adzabnya;

sesungguhnya adzab Tuhanmu," wahai Muhammad.6tlii 'o( UaoUn
sesuatu yang (lnrus) ditalatti," dan dihindari.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang
diseru. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

22438. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari
Ibrahim, dari-Abdullatr, mengenai firman Allah, ir-$i,i^{j
"i;5 4; $aj,f-<rii- "orang-orang yang meretra
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seru itu, mereka sendiri mencari ialan kepada tuhan mereka,'l

ia berkata, "sekelompok manusia menyembah segolongan jin,

kemudian golongan jin tersebut masuk Islam, sedangkan

kelompok manusia tersebut tetap dalam kekafirannya, Ole.h

karena itu, Allah menunrnkan aiat, <rfr-5ii-'r-if ,!r*i
'{;}14;Jltvtat<suanyaadala}rgolongan jirr.r:r058

22439. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

An-Nu'man Al Hakam bin Abdullah Al Ajali menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami

dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar, ia berkata:

Abdullah berbicara mengenai firman Allah, Oi+'"-fi,i^{i
lt\'fr "l;ji 4; Jy aiq- "orang-orans yans meretra

seru itu, merekn sendiri mencari ialan kepada tuhan mereko,

siapa di antara mereka yang lebih dekat (kcpoda Allah)," ia

berkata" "Segolongan jin, mereka disembatr, kemudian mereka

(golongan jin tersebut) masuk Islam."l05e

22M0.' Abdul Warits bin Abdushshamad menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Husain menceritakan kepadaku dari QatadalL dari Mabad bin

AMultatr Az-Z,anani, dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud,

dari Ibnu Mas'ud, mengenai firman Allah, 6ii-'r-$,i{Jll1
"i;;i 4; Jy afi- "orang-orang yang mereka seru itu,

mereka sendiri mencari iolan kepada tuhan merelra," ia

berkata, "Diturunkan kepada segolongan orang dari kaum

Arab yang menyembatr segolongan jin, kemudian golongan jin

itu masuk Islam sedangkan manusia yang menyembatr mereka

16! Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D335) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'UyunQnsq.

r06e HR. Muslim dalarn Tafsir Al Qur'an (28) dan Al Bukhari dalam Tafsir Al Qur'an
(4710).
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(iin) tidak mengetahui keislaman merek4 maka tunmlatr ayat,

5;1'&1'{";}i 4; $ ajS. 6ii.6.$ i{;,ll .w o

22441. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, dari Abdullah bin Utbatr bin
Mas'ud, dari hadirc riwayat pamannya, AMullah bin Mas,ud,
ia berkata: Ditunurkan terhadap segolongan orang dari kaum
Arab yang menyembah segolongan dari jin, kemudian
golongan jin itu masuk Islam, namun kaum Arab tersebut tidak
menyadari keislaman mereka. 

I o7 I

22442. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni dari Ma'mar,
dari Qatadatr, mengenai firman Allah, <rfr-<rii-6-5i j*j
"i;ji$; ly "Oong-orang yang merelca seru itu, mereka

sendiri mencari jalan kcpada tuhan mereka,,, ia berkat4
"Maksudnya adalah kaum yang menyembah golongan jin,
kemudian golongan jin tersebut masuk Islam, maka Allatr
mennrunkan ayat,.iyjll l4j $ arS- 6i'iir-5i $ji .,on

22443. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunahman menceritakan kepada karni, ia berkata:
Su&an menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari
Ibrahim, dari Abi Ma'mar, dari Abdullah, mengenai firman
Auah, "i-;ji 4; ly afi- <.,ii-ir-fi 4j,,orang-orang
yang merela seru itu, merekn sendiri mencari jalan kepada
tuhan mereka," ia berkat4 "sekelompok manusia menyembah
segolongan jin, kemudian golongan jin tersebut masuk Islam,

1070 Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (s149), Al Baghawi daram Ma'arim At-Tanzil
.^-. (3/503), dan Abu Ja'far fui-Natrhas dalam Ma,ani Al Qur'an e/l61).r07r IlR. Muslim dalam Tofsir Al eur'an (30), hanya s[a ia birkata, "Dan manusia

,^_ yang dahulu mereka menyembahnya."
'"'' Abdtxrazaqdalam tafsir Q/301).
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sementara golongan manusia tersebut tetap berada dalam

penyembahan mereka. Oleh karena itu, Allah menurunkan

ii ";t;si 43 $ aiq. 6ir,{,.if ,l$ir ."'0"

22444. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ll.ltfit;rr;az,zaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibrahim, dari Ma'mar, ia berkata: Abdullatr mengatakan batrwa

sekelompok manusia menyembatr segolongan jin, kemudian

jin tersebut masuk Islam, sedangkan manusia tersebut tetap

berada dalam peribadahan merek4 maka Allah berfirman,

4; 6L 6;$: 6ii-6.$,tr{i :o' o

22445. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdtxrazz-aq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengparlp
kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, ir-$,it{i\

5;1 'fr ";t;ji 4j Jl 6ifr- 6ii "orang-orang vang

mereira seru itu, mereka serdiri mencari jalan kcpada tuhan

mereko, siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada

Allah)," ia berkata" "segolongan kaum Jatriliyatr menyembah

segolongan jin, dan ketika Nabi Mutrammad SAW diutus,

golongan jin tersebut masuk Islam, lalu mereka mencari

siapakah golongan yang lebih dekat.'1075

Atrli tafsir lainnya berpendapat bafuwa maksudnya adalah para

malaikat.

2246. Al Husain bin Ali Ash-shadda'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yafuya bin As-sakan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Al Awam mengabarkan kepada kami, ia berkata:

,m HR- Muslim MartTafsir Al Qttr'an(29) dan Al Bul&ari dalamTafsir Al Qtr'an
(4714), hanya saja ia meriwayatkan dengan lafadr: Dan mereka berpegang teguh

a*g- dinmereka.Juga An-Nasa'i dalam sznar Al Kubra (l1287-l l2E9).
r07' I Muslim dalun Tafsir Al Qr' an (30).
1075 Abdurazzaq dalam afsir Ql30l).
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Qatadah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Mabad

Az-Zamani, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Sebagian

kabilatr Arab menyembah segolongan malaikat, yang disebut

"jin", dan mereka berkata "Mereka adalah anak-anak

perempwm Allah." Allah pun menurunkan ayat, '"-(i,!rij
6ii "Orang-orang yang merekn seru i/2. " Maksudnya

adalah segolongan kaum Arab. ":tj$ 4; lyai$-
"Mereka sendiri mencari jalan kepada tuhan merel(n. "1076

22447. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, 4j ly6fr-6iit-5i,1{i
"i;ji "Orang-orang yang merelra seru itu, merelra sendiri

mencari jalan kcpada tuhan merelra," ia berkat4 "Yang

mereka seru adalatr para malaikat, mereka sendiri mencari

jalan :,C)'o;Jj $';i4 hingga firman-Nya, i1itl 3r1i";'y
$!i. Mereka yang menyembah malaikat tersebut adalatr

kaum musyrik.'1077

Pendapat lainnya mengatakan batrwa maksudnya adalah Uzair,

Isq dan ibunya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

22448. Yalrya bin Ja'far menceritakan kepadaku, ia berkata: Yatrya bin
As-Sakan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syubah

mengabarkan kepada kami dari Isma'il As-Sadi, dari Abi
Shalih, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, '"-$,!tii

"i;ji 4; lyatL<rii- "orang-orang yang meretm

1076 Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al'Uwn (3D51) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al
Bwi (81397). Ia (bnu Hajar) berkata, "Jika hal tersebut benar, maka
penafsirannya adalah, ayat tersebut diturunkan terhadap dua golongan. Jika tidak,
maka susunan hadits tersebut menunjukkan bahwa mereka 

-sebelum 
Islam-

ridha dengan dinmereka, dan hal ini bukan termasuk sifat malaikat."

'o?7 Abu Ja'far An-Nahhas dalam Mq'ani Al Qur'an (31166).
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seru ittt, mereka sendiri mencari ialan lcepada tuhan mereko,"

ia berkat4 "Is4 ibunya, dan Uzair."toTs

22449. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Nu'man Al Hakam bin Abdullah Al Ajali

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubatr menceritakan

kepada kami dari Isma'il As-Sadi, dari Abi Shalih, daqr Ibnlt

Abbas, ia mengatakan bahwa maksud ayat,6ji-6-ifr,i4i
'i$;i 4; JyaiiX- "orang-orang yang mereka seru itu,

merelca sendiri mencari jalan kepada tuhan mereka," adalah

Isa bin Maryarn dan Uzair.loTe

22450. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, hi; JL6fr-
";ljli "Mereka sendiri mencariialan kzpada tuhan merelca,"

ia berkata "Isa bin Maryam, lJzair,dan malaikat."lo80

22451. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayatyang sama.

22452. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibratrim, ia

mengatakan batrwa Ibnu Abbas pernatr berbicara mengenai

firman Allah, "i;)\ '4; SL 6fr- 6ii- ir-$ ,5{J

"Orang-orang yang merelra seru itu, mereka sendiri mencari

rm Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al 'uytn (3D51) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (5150).

,rr lbid
'0t0 Muiahid dalam tafsir Oal. 437).
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jalan kepada tuhan rnereka." Ia berkata, "Maksudnya adalatr

lJzair,Al Masih, matahari, dan bulan."lo8l

Penakwilan yang paling tepat tentang ayat ini adalatr pendapat

yang kami riwayatkan dari Ma'mar, dari Abdullah bin Mas'ud, karena

Allah telah memberitahukan batrwa mereka yang diseru oleh kaum

musyrik sebagai tuhan pada masa Nabi Muhammad SAW, telah

mencari jalan kepada Tuhan merek4 dan sebagaimana diketatrui bahwa
pada masa Nabi Muhammad SAW Uzanr belum ada, sehingga tidak
mungkin dikatakan dia mencari jalan kepada tuhanny4 sedangkan Isa

pada waktu itu telah diangkat.

Perkataan batrwa mereka sendiri mencari jalan kepada tuhan

mereka, maksudnya adalatr mereka yang hidup pada masa itu dan

melakukan ketaatan kepada Allah, serta mendekatkan diri kepada-Nya

dengan amal shalih. Sedangkan mereka yang tidak mampu beramal,

maka dengan apa mereka mencari jalan kepada tuhannya? Jika
perkataan tersebut tidak bermakn4 maka tidak ada penakwilan yang

tepat kecuali penakwilan yang telatr kami pilih, atau penakwilan yang

mengatakan bahwa mereka adalatr mdaikat. Keduanya merupakan
penakwilan yang sesuai dengan ztrahir ayat tersebut. Sementara itu,
makna al wosilah adalah sebagaimanaymgtelatr kami terangkan, yaitu

kedudukan dan kedekatan.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

22453. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, ia berkata: Ibnu Abbas berk,at4 "Al
w as il ah adalatr kedekatan. " 

I 082

roEr As-suyuthi dalanAd-Durr Al Mantsur (51306).

'ot'Abdurrazzaq dalam tafsir Ql3Ol), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (3t503),
dan Al Qurthubi dalam tafsir (10D79).
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22454. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadatr, ia berkata, "Al wasilahadalah kedekatan.ulos3

000

6i1?, 5 )11! r;'Ji G:'4, li J I'*1. ;' d,'b
@ i;La ;g\ aa;' i*^i"t:::;

'Tidak adn suaht negen fim (yang furhal<fl penhtdul<nya),

meloinl<mrKamimarth.asal<annyasebehtmHeiKiamat,
atauKarri adzab (penhtdul*ya) dangan adz& yang sartgat

l<.sras. Yarrg detnikian itu talah wtulis di dalamkitab (I-ilLh
Mahfuzh)." (Qs. Al Israa' [17]: 58)

Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada satu desa pun kecuali Kami

hancurkan penduduknya dengan kebinasaan dan kami luluhJantakkan

hingga akar-akarnya. Kami siksa baik dengan cobaan yang berupa

pembunuhan dengan pedang maupun berbagai macam siksaan yang

sangat keras lairurya, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

22455. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, \L?$ ;f$trii,i"b
1:,=i!t iJ-'S$ "Tidok ada suatu negeri wn (yang durhaka

pendudulmya), melainlran Kami membinasalrannya sebelum

r0t3 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'uyn (3D51) dan Al Mawardi dalam Al
Ivluhrru Al Wai iz (3 1466).
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Hari Kiamat." Karri ratakan dengan tanah, 1i$i1"Atau
Kami adzab (pendudulotya)," dengan pembunuhan dan

cobaan. Semua desa yang ada di bumi akan terkena sebagian

siksa ini.lo8a

22456. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama,

hanya saja ia berkat4 uAkan terkena semua atau sebagian dari

musibatr lrri.nlo8s

22457. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Atlah, d-i,i"lj
t/'7t':7.r rjj.r,r, )14! i'Jil7;1-#,i*1 "Tidak ada suatu

negeri ptn (yang durlnlra pendudub'rya), melainkan Kami

membinasaknnnya sebelum Hari Kiamat, atau Kami adzab

(pendu&iotya)," ia berkata" "Maksudnya adalah sebagai

ketetapan dari Allah, sesuai yang kalian dengar, dan tidak ada

yang dapat menghalangny4 dihancurkan dengan kematian

atau dihancurkan dengan siksa yang terus-menerus jika mereka

menyelisihi perintatr-Nya dan Rasul-Nya."r 086

22458. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Srr&an menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid mengenai ayat,l7iAla) i*Jl r1.j,i "b"Tidak ada suatu negeri pun (yang durlwka pendudubrya),

melainkan Karni membinasaksnrqta," ia berkat4

"Menghancurkannya.' I 087

'0e Mulatrid dalam tafsir (hal. 437).
tot5 lbid
ro8t Tidak kami temukan hadits dengan sanad ni dalam literatur yang kami miliki.

'ot' Mu;atrid dalam tafsir $aL 437).
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22459. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash

menceritakan kepadalar dari Simak bin Harb, dari AMurrahman

bin AMullah, ia berkata "Jika zina dan riba telah mrmcul di

sebuah desa maka Allah akan menghancurkan desa tersebut."l088

Talrwit firman Allahl i;L:;#\4itlis'o( (Yans demikian

itutelah tertulis di dalam kitab [Lauh Mahfuzh)

Dalam Al Kitab yang telah tertulis di dalamnya semua yang

terjadi, yaitu Lauh Mahfuzh. Sebagaimana riwayat berikut ini:

22460. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, {;L:; #\46yi( "ro"g demiHan

itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata,

"Dalam Ummul Kitab." Kemudian ia membac a, 'i 5{5tr
'rir7;t\ "Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah

-, terdahulu dari Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 68) Ia berkata,

"Maksud lafazh $ir3adalah terhrlis dengan jelas."Io8e

'rtt *'YiLv ti"r'J;i

"Ketalruilah bolwa Allah telah menetaplcan

dalam kitab-Nya yang pertama yang tertulis di dalamnya ttrusanmu,

maka i agalah ia selalu.. " 
r@o

t6t Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31504).
,c, Abu Ut"iaan dabm Majaz Al Qur'an (l/838), Ibnu Haylran dalan Al Bahr Al

Muhit h Q n 2), daa Az-Zuiai dalam Ma' ani Al Qur' an (3 D87 ).
t@ Lihat Ad-Diwon oal. 87). Abu ubaidah dalan Maiaz Al Qur'an (l/383), dengan

lafaztr riSt yang artinya tiPuan.
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id: t6r;, i];*iq, ;'rAj .jt *:i\ J*3 6-t;; r,
Ll;i i tSS\ b3 (, V W ;;J'^tvi

"Ddn selcnli.l<ali fidnk ada ymgbisa menglwlangi Korni
unfl.tkrnengiriml<m(kcpadamt)tonda.tmtda(l<eluasaan

Kami), melainl<mrl<mena tanda.tanda in telah didustakan
oleh ormtg.ordrrg df,lwlu. Dan telahKarribefil<iln Tsarrrud
untabetho iat (sebagai nn*iizat) yolrlg dapat dilihat, tetnpi

merel<a manganiaya untsbetina iau Danl<ami fidak
mglnrtberi tandfl.tandfl iat melainl<mr una* m.qral<uti."

(Qs. Al Israa' [17]: 59)

Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sekali-kali tidak ada yang

dapat menghalangi Kami untuk mengirim tanda-tanda (kekuasaan

Kami) yang diminta oleh kaummu, kecuali karena umat sebelum
mereka yang mendustakan (ayat-ayat), meminta hal itu sebagaimana
permintaan mereka, dan ketika dikabulkan, mereka tetap mendustakan
rasul-rasul mereka dan sekali-kali tidak membenarkan saat datangnya

tanda-tanda kekuasaan. Oleh karena itu, disegerakan kepada mereka
(adzab). Demikianlah, Karni tidak mengutus tanda-tanda kekuasaan

kepada kaummu, karena jika Kami kirim kepada merek4 kemudian

mereka mendustakanny4 maka akan Kami segeralcan adzab mereka
sebagaimana umat sebelufir mereka."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebtrtkan riwayat-
riwayat berikut ini:

Yunus berkata, "Ketika Al Ajjaj melantunkan syair ini, ia berkat4 'La Quwwata
illa billah'."
Dalanr Ad-Diwar? tercantum dengan lafazh: .iL!,ott,bukan ..78$r.
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22461. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Ja'far bin Iyas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Penduduk Mal*ah meminta kepada Nabi

Muhammad SAW agar menjadikan bukit Shafa sebagai emas,

dan menyingkfukan bukit-bukit sehingga mereka bisa bercocok

tanam. Lalu dikatakan kepadany4 "Jika kamu mau, maka

tidak akan Kami segerakan kepada mereka" dan jika kamu

mau, maka Kita berikan apa yang mereka minta. Namun jika

mereka mengingkarinya, mereka akan dibinasakan,

sebagaimana dibinasakannya umat sebelum mereka."

Rasulullah berkata, "Kita meminta untuk tidak disegerakan"

Allah lalu menurunk4n firman-Nya, .it gr,iil'L J.i 6-6; Ut

',7i,'i$t 3;it4t;i!;fiq.;XL ui ipon ,rtrarr-*ati traatc

ado yang bisa menghalangi Kami untuk mengirimkan

(lrcpadamu) tanda-tanda (kchtasaan Kami), melainlan karena

tanda+anda itu telah didustalan oleh orang'orang dahulu.
''Dan telah Kami berikan Tsamud unta betina itu (sebagai

mukjizat) yang dapat dilihat."r@r

22462. Ishaq bin Watrab menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'ud bin Ibad

menceritakan kepada kami dari Malik bin Dinar, dari Al
Hasan, mengenai firman Allah, 

"1.jfj:lt',1-;3 3-g:\7t
ir7;'itU7'11 "Dan sekali-lrali tidak ada yang bisa

menghalangi Kami untuk mengirimkan (kcpadamu) tanda-

tanda (kchtasaan Kami), melainknn karena tanda+anda rtu

telah didustakan oleh orang-orang dahulu," ia berkata"

roer HR Ahmad dalam Musnad (11258) dan An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra
(l1290), Al Hakim dalam Al Mustadrak (21362), ia berkata, "Sanad-nya shahih,

namlm tidak diriwayatkan oleh keduanya (Al Butirari-Muslim), namun disepakati

oleh Adz-Dzahabi. Serta Al Mawardi dalam Al Muhanar Al Wajiz (31466).
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"Wahai umat, sebagai rahmat bagi kalian, jika Kami

datangkan tanda-tanda kekuasaan, kemudian kamu

mengingkarinya, maka akan menimpa atas kalian apa yang

telah menimpa kaum sebelum kalian."l@

22463. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Yazid

menceritakan kepadaku dari Ayyub dari Said bin Jubair

berkata: Orang-orang musynk berkata kepada Muhammad

SAW, "Wahai Muhammad, engkau menyangka bahwa ada

para nabi sebelum kamu, dan di antara mereka ada yang

ditundukkan baginya angin, atau menghidupkan orang yang

mati. Jika kamu ingin kami mempercayaimu dan

membenarkanmu, maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk

menjadikan bukit Shafa sebagai emas bagi kami." Allah

kemudian mewahyukan kepada beliau, "6ku mendengar

perkataan mereka. Jika kamu mau maka akan Kami kabulkan

permintaan merek4 namun jika mereka tidak beriman, maka

turunlah adzab, karena tidak ada lagi permintaan setelatr

turunnya ayat. Jika kamu menghendaki unttrk menwtda karena

kaummu, maka Kami tidak kami menyegerakan ad?ab."

Beliau lalu berkata" "Ya Rab, aht memohon unnk tidak

meruegerakan."lo93

22464. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allatl, 6g;Ut
'"j*tU;3L"1tif .;ri[ i-,i "oo, sekali-koli tidak ada

yang bisa menghalangi Kami untuk mengirimkan (kcpadamu)

tanda-tanda (kehtasaan Kami), melainlan ksrena tanda+anda

t@ As-suyutlridalamAd-Dun At Mantsur (5R07).r'' Ibnu Katsir dalam tafsir (9/33).
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itu telah didustaknn oleh orang'orang dahulu," ia berkata,

"Penduduk Makkah berkata kepada Nabi SAW, 'Jika

perkataanmu itu benar, dan jika kamu senang kami beriman,

maka rubatrlah bukit Shafa menjadi emas bagi kami'. Lalu

datanglatr Jibril kepada Nabi SAW, dia berkata, 'Jika kamu

mau maka akan kami kabulkan permintaan, akan tetapi jika

setelah itu mereka tetap tidak beriman, maka tidak ada lagi

penangguhan (adzab) bagi mereka. Tetapi jika kamu mau,

maka tidak akan kami segerakan. Beliau lalru berk'atL "Alat

mohon untuk tidak menyegerakan karena kaumht'. Allatr lalu

berfirman, W',;$'i(lt'"Fu{l;i 'Dan telah Kami beripan

Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihgt,

tetapi mereka menganiaya unta betina itu'. Serta ayat, \i
6r3ji\-AtfiA{-inilie(,'ridakada(penduduk)
suatu ncgeri pun yang beriman yang telah membinasaftannya

sebelum mereka, maka apakah mereka alran beriman'?" (Qs'

Al Anbiyaa' [21]: 6ltoer

22465. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mereka minta agat

merubatr bukit Shafa menjadi emas. Allah lalu berfirmai, V)
'r$'iiU;:11"1.jf grJr'! ip.i 6-f;; "Dan setrati-tati

tidak ado yang bisa menghalangi Kami untuk mengirimkan

(tupadamu) tanda-tanda (kehtasaan Kami), melainlcan ftarena

tanda-tanda itu telah didustalan oleh orang-orang dahulu'"

Ibnu Juraij berkata: Tidak ada satu desa pun yang didatangkan

kepadanya tanda kekuasaan, kemudian mereka

mendustakannya, kecuali ditimpakan adzab kepada mereka.

tB As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/30'l) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (5151).
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Jika bukit Shafa dijadikan emas bagi merek4 kemudian

mereka tidak beriman, maka mereka pasti akan diazab."l 
0e5

lafa/r- o( yang mengikuti riiii kedudukannya nashab lantaran

adanya tilli, sedangkan yang kedua kedudukalurya marfu'karena arti

ayat tersebut adalah, dan tidak ada yang menghalangi Kami untuk

mengirim tanda-tanda kekuasaan Kami kecuali karena kedustaan umat

sebelumnya. Oleh sebab itt,f il-nya adalatr untuk irf yang kedua.

Talcwil Firman Allah, b3 6 V W ',;i ";(:t 3ii ($Gt

6ji 1 +tS\ (Dan telah Kami berikan Tsamud unta betina itu

[sebagai mukjizatJ yang dapat dilihat, tetapi merela menganiaya unta

betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk

menahtti)

Atlah Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, Tsamud telah

meminta sebelum kaummu tanda-tanda kekuasaan, lalu Kami kabulkan

permintaan mereka dan Kami jadikan tanda kekuasaan itu berupa unta

betina yang dapat dilihat."

Lata^ Jq)l disifatkan kepada unta betin4 sebagaimana

dikatakan aii:Jr dengan \rb:i, yakni luka yang menampakkan

tulangnya, dan ini merupakan bukti yang nyata.

Lafa^6...ai 6n16udnya adalah yang jelas dan nyata. Bagi yang

melihatnya, dia akan melihat secara nyata dan jelas batrwa itu

merupakan tanda dan bukd, sebagaimana firman Allah, lr;i 'rqXii
'Dan Kami menjadikan siang terang-benderang." (Qs. Yuunus [10]:
67)

Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

''' As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (51307), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Mundzir dari Mujatrid, dengan lafazlnya.
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22466. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, 3ilstit;t

',;J'i6i "Da, telah Kami berikan Tsamud unta betina itu

(sebagai mu$izat) yang dapat dilihat," ia berkat4

"Maksudnya adalatr nyata. "l 
oe6

22467. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah,',ri'i$i "(Jnta

betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat," ia berkata"

"sebagai tanda."I097

22468. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, seperti itu.

Talcwil fiman Allah: VW Qetupi mcreka menganiaya

unn betina itu)

Allah berfrman, "Itulah keztraliman merek4 dengan

menyembelih dan membantainYa."

' Pendapat lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah, mereka

mengingkarinya. Tetapi pendapat ini tidak tepat, kecuali maksudnya

adalatr, mereka kafir kepada Allah dengan membunuhny4 maka masih

terdapat keterkaitan makna.

'*u Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (51307).
to,7 Muiatrid dala6 tafsir (hal. a38) dan Abu Jafar An-Nahhas dalam Ma'ani Al

Qur'an(3D67).
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ralwil lirman Allah: t5;i$*rSVb3(t @an Kami
tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti)

Allah berkata, "Tidaklah Kami mengirim pelajaran dan

peringatan kecuali untuk menakuti hamba."

Hak tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22469. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, b36
Lji$.;-t$i "Dan Kami tidak memberi tandalanda itu

melainkan untuk menalafii," ia berkat4 "Maksudnya adalah,

Allah menakuti manusia dengan berbagai ibrah dan pelajaran

dengan sesuatu yang Dia kehendaki dari tanda-tanda

kekuasaan-Ny4 agar mereka mengambil pelajaran, mengingat,

atau kembali kepada kebenaran. Diriwayatkan bahwa pada

masa Ibnu Mas'ud, di Kufah pernah terjadi gempa burni, maka

Ibnu Mas'ud berkata, 'Wahai mantrsia" Rabbmu telatr

menegumu, maka tegrrlatr diri kalian'."I0e8

22470. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Nuh menceritakan

kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan, mengenai firman

Allah, Sji$t*S\V;6 "Dan Kami tidak memberi

tanda-tanda itu melainkan untuk menahtti," ia berkata

"Maksudnya adalah kematian yang cepat."l@

ooo

t't lbnu Athifh dalarn Al Muhano Al Wajiz (31467) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(eR6).

'* Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5/52) dan Asy-syaukani dalan Fath Al Qadir
Oal. 1008).
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$ t-J$J -$i g:1t Wt13 bt;i\J6 -iJj t y5 &'$

1|-j.6"ii'fi ir';ta'i;tf':;a;*..;i-l:i€-
@ rSqt

"D dn (insotlah), l,ctika Kani w alryul<m l<epadarrru.

Sesnnggzlvrya (ihrau) Tuhannw meliputi segala manusid.
DanKarti ddak menjadilcmr mhnpi yolng telahKani
perlilwtl<anl<epadarrnt,melarnl,ansebagaiujianbagi

narrusia dan (be4rn pula) pohonl<ayu yorr.g terkuatk dalart
N Qtlr'an. Danklormi m,qral<ut-nakuti muel<4 tatf,pi yolttg

deff rikiflrJitullonuyalahmenmnbahbesmkefurhal<aon
mffel<f,." (Qs. Al Israa' [17]: 60)

Hal ini merupakan kekhususan yang diberikan Allah kepada

Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan ajaran-Nya, serta

pemberitatruan dari Allah, sebagaimana telatr diberitahukan kepadanya

bahwa Dia akan membelanya dari semua yang menentangnya dengan

me,lrghancurkan dan membinasakannya.

Allah berkata, "Wahai Muhammad, ingatlah ketika Kami

katakan bahwa kekuasaan Tuhanmu meliputi segala manusia, maka

mereka semua berada dalam genggaman-Nya" tidak ada satu pun yang

sanggup keluar dari kehendak-Nya dan Kami yang akan mencegahmu

dari mereka. Oleh karena itu, janganlatr kamu gentar dan lalolkanlatl

perintah untuk menyampaikan ajaran Kami."

Perkataan kami ini sesuai dengan perkataan para atrli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:



Tafsill-.Al;h:fhaban

22471. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia

berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, "Meliputi

manusia, yakni menjagamu dari gangguan manusia."ll00

22472. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar

Al Hazhali menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

mengenai firman Allah, q$\Jd si:Lyll,Gi| "oon
(ingatlah), l@til(a Kami wahyukan kepadamu." Sesungguhnya

(ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia," ia berkata, "Seperti

perkataan, 'Aku memberitahumu bahwa kaum Arab tidak akan

membrutuhmu', maka dia mengetatrui bahwa dia tidak akan

dibunuh."llol

22473. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkatal Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allatr,.Tli\J6
"Meliputi segalo manusia," ia berkat4 "Mereka berada dalam

genggaman-Nya."tlo2

22474. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang s.lma.

"* lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D335) dan Asy-syaukani dalarr Fath Al Qadir
(hal. 1008).

tt0t Az-Z jai dalam Ma'ani Al Qur'an (31247) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun(31353).

tt02 Mu;alrid dalam tafsir (hal. 438), Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (7D335), dan Ibnu

Jauzi dalam Zad Al Masir (5152).
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22475. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Su&an

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dar. Az Zuhri, dari

Urwatr bin Zubur, mengenai firman Allah, 
"1fft 

JtJ
"Meliptti segala manusia," ia berkata, "Menjagamu dari

manusia."

Ma'mar berkata, "Qatadah menyampaikan riwayat yang

sama."llo3

22476. Ibnu AMul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, mengenai firman Allah, J638i'y5Gtf
,46\ "Dan (ingatlah), t@tika Kami watryukan kepadamu.

Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliptti segala manusia," ia

berkata, "Menjagamu dari manusiu.rr 
I I 04

22477. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 6&rit;
o6\JtJ 3t:"oy "Do, (ingatlah), kcttka Kami wahvtkan

lrepadamu. Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliptti segala

manusia," ia berkata, "Mencegahmu dari manusi4 sehingga

kamu dapat menyampaikan ajaran fulurunu."ll0s

ralrwil frrman Allah: n61i+$t;8J $t$4i$1463 foan
Kami tidah meniadikan mimpi yang tebh Kami perlihathan

hepadama, melahkan sebagai uiian bagi ruanusia)

It03 16ou Katsir dalam tafsir (9/36) dari Unlatr bin Zubair, hanya saja ia menyatakan:

dia akan menjagamu dari manusia.
rr* Abdurrazzaq dalam tafsir Q1302).
rr05 16ru Abi Hatim dalam tafsh (7D335), Al Mawardi dalan An-Nulat wa Al 'Uytn

(31353), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5152).
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Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah penglihatan

dengan mata, yaitu apa yang dilihat oleh Nabi SAW ketika melakukan

perjalanan isra' dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sebagaimana riwayat-

riwayat berikut ini:

22478. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin

Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman Allah, *$l&J $f $*S|WC|
4(Iy "Don Kami tidak menjadikan mimpi ying telah Kami

perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagt

manusia," ia berkata, "Penglihatan dengan mat4 yang

diperlihatkan kepada Nabi SAW pada malam isra', dan bukan

(sekadar) penglihatan dalam mimpi."l 105

22479. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an bin
Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang firman

Allah,.rp-[[ 1^r+$$8t $tr::siwt3,) ,Dan Kami tidak

menjadilan mimpi yang telah Kami perlihatkan kcpadamu,

melainlan sebagai ujian bagi manusia," ia lalu berkata,

"Penglihatan dengan mata, yang dilihat Nabi SAW ketika

melakukan perjalanan isra." l I 07

22480. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ilcimah,
dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.llo8

116 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QB35) dan Asy-syaukani dalarn Fath Al Qadir
Oal.1009).

rr07 I{R. Al Bukfiari dalun Tafsir Al Qur'an (4716), At-Tirmidzi dalam Tofsir At
Qur'an (3134), dan An-Nasa'i dalam Sznan Al lfubra (l l29l).

Irot ahd'''razraq dalam tafsir Ql3O2).
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22481. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami dari Farrat Al Qazzaz,- dari Sa'id bin Jubair,

mengenai firman Allah, nwl{+$t;g,5$il!1i634t13
"Dan Kami tidak meniadilran mimpi yang telah Kami

perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian basl

manusia," ia berkat4 "Maksudnya adalatr, ketika melakukan

perjalanan isra' menuju Baitul Maqdis, beliau melihat apa

yang beliau lihat, dan ketika hal itu diberitatrukan kepada

orang-omng musyrik, mereka mendustakanyu.:rl 
lOe

22482. Ya'qub menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Ulalryah

menceritakan kepada kami dari Abq Raja, qri Al Hasan,

mengenai firman Allah, nr{-ltaiyy{J -,4iltli$1ir13
"Dan Kami tidak meniadikon mimpi yang telah Kami

perlihatkan lrepadamu, melainkan sebagai ujian basl

manusia," ia berkat4 "Diperjalankan pada waknr isra menuju

Baitul Maqdis, lalu beliau shalat di dalamny4 dan Allatt

perlihatkan kepada beliau sebagran tanda kekuasaan-Nya'

kemudian beliau kembali ke Makkatr pada wakhr pagi. Beliau

lalu memberitahtrkan kepada mereka batrwa beliau telah

diperjalankan pada malam hari menuju Baitrl Maqdis, dan

mereka pun berkata kepada beliau, 'Wahai Muhammad, ada

apa denganmu? Kamu beritatrukan kepada kami batrwa kamu

telah mendatangi Baitul Maqdis, berada di sana waktu malam

dan berada di tengatr-tengatr kami pada waktu pagl?' Mereka

meftNa heran dengan hal itu, sehingga sebagian mereka murtad

dari Islam."lllo

rr@ Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/168) dan Al Mawardi dalam

An-Nukatwa Al 'Uyun (3/353).
rr r0 Ibnu Hisyam dalarn Sirah Q1424).
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22483. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman

A[ah, n61*-$t-i6J (;i$'!Si$3ir3j "oan Kami tidak

menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu,

melainkan sebagai ujian bagi manusia," ia berkata, "Penduduk

kafir Makkah berkata, 'Bukankan ini termasuk kebohongan

Ibnu Abi Kabsyatr yang mengatakan bahwa dia telatr

melakukan perjalanan yang biasa ditempuh dua bulan dan

hanya ditempuh dalam satu malamr2rrllll

22484. Abu Hushain menceritakan kepadaku, ia berkata: Abtsar

menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abu Malik,

mengenai firman Allah, n41*.$16iiJ rgitlSiWU3
"Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami

perlihatkan kepadamu, rnelainkan sebagai ujian bagi

manusia," ia berkata, "Saat perjalanan beliau menuju Baiful

Maqdis."ll12

22485. Abu As-Sa'ib dan Ya'qub menceritakan kepadaku, keduanya

berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al Hasan

bin Abdullah, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, mengenai

firman Allah, nl{,1"+$y;55 $i€!i$;tL "Dan Kami

tidak menjadilwn mimpi yang telah Kami perlihatkan

lrepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusio," ia berkata,

"Ketika beliau diperjalankan (irr").' " "
22486. Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, mengenai firman

rrrr Ibnu lavzl dalamZadAl Masir (5/52).
,rrz lbid.
tttl lbid.
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Allah,,r.w:'^r:-s1,1;,J r{i5:1t61;tr'Dan Kami tidak

menjadikon mimpi yang telah l{ami perlilntkan kepadamu,

melainkan sebagai uiian bagi tnanttsia," ia berkata, "Malam

ketika beliau diperjalank*.::r I 14

22487. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman Allah, t|i6l;11)
qU\ttSLJt\ $i 'oon Kami tidak meniadi*an mimpi

yang telah Kami perlihatkan lrepadamu, melainkan sebagai

ujian bagi manusio," ia berkata, "Tentang penglihatan yang

diperliha&an kepada beliau saat diperjalankan pada waktu

malam menuju Baitul Maqdis. Hd itu menjadi fitratr bagi

orang kafit'':lll5

22488. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karrli dari Qatadah, mengenai firman Allah, $;113

n6fi+$1,1;,J $it:1i "Dan Kami tidak meniadikan mimpi

yang telah Kami pertihatkan kepadamu, melainkan sebagai

ujian bagt manusia," ia berkata' "Allah memperlihatkan

kepadanya sebagian tanda kekuasaan-Nya serta ibrah dalam

perjalanannya menuju Baitul Maqdis. Diriwayatkan kepada

kami, batrwa ketika Rasulullah menceritakan tentang

perjalananny4 sebagian manusia ada yang murtad setelatr

keislamannya, karena mereka mengingkari dan mendustakan

serta merasa heran dengan hal itu. Mereka berkat4 'Engkau

menceritakan kepada kami baftwa engkau telah menempuh

perjalanan (yang seharusnya ditempuh selama) dua bulan

hanya dalam safu malamr2rrll15

"ta Abdurrazzaq dalam tafsir Q1302\.
rrrs Abu Jafar An-Natrhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/169).
111616nu Jauzi dalam Zad Al Masir (5152).
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22489. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allatr. n6:*-$tjA$:1 -,4t r'5iw1: "Dan Kami tidak

menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadomu,

melainkan sebagai ujian bagt manusia," ia berkata,

"Maksudnya adalah, yang diperlihatkan kepadanya di Baitul
Maqdis ketika beliau diperjalankan pada malam isra."l l lT

22490. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, Wl15
eJ -,;ilfSi "Dan Kami tidak menjaditran mimpi yang telah

Kami perlihatkan kepadamu," ia berkat4 "Dalam perjalanan

menuju Baitul Maqdis, ketika diperjalankan pada waktu
malam, Allah memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda

kekuasaan-Nya. Perintatr shalat diturunkan pada malam isra,

satu tahun sebelum hijratr atau sembilan tatnrn dari sepuluh

tatrun lama tinggalnya Rasulullah di Makkah. Kemudian
beliau kembali dari perjalanan malamny4 lalu orang-orang

Quraisy berkata, 'Ia (Muhammad SAW) berada di tengah-

tengatr kami pada waktu antara Isya dan Subutr, kemudian ia

mengatakan batrw dia telatr datang dari Syarn kemudian

kembali dalam satu malam. Sumpah demi ttrhan! bunrng

rajawali menempuhnya dalam dua bulan, satu bulan berangkat

dan satu bulan kembali."

trrT Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (5/52) dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Juraij
setelatr ia berkata, "Apa yang dilihatrya berupa keajaiban dan tanda-tanda
kekuasaan, pada malam hari isra'...." Kemudian ia berkat4 "Yang berpendapat
dengan makna ini adalah Al Hasan, Sa'id bin Jubair, Mujahid Ilcimah, Masruq,
An-Nakha'i, Qatadatr, Abu Malik, Abu Shalih, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid, dan yang
lain." Juga Al Mawardi dalatn An-Nukat wa Al 'Uyun (3D53).
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22491. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai firman AllalL n61i+$t,163-$tlil\Wtlj
"Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami

perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bast

manusia," ia berkata: Hal ini terjadi ketika beliau

diperjalankan pada waktu malam menuju Baitul Maqdis.

Manusia diuji dengan hal itu. Mereka berkata, "Dia pergi ke

Baitul Mqadis dan kembali dalam satu malam. Ia juga berkata,

'Ketika Jibril mendatangiht dengan Buraq, untuk

menganghttfu di atas ptnggunnya, Buraq itu meluruskan

lrcdua telingarrya, kemudian mengerutkannya, mako Jlbril
melihat kepadarrya dan berkota, "Demi Dzat yang mengutusht

dengan kebenaran dari sisi-Nyo, tidak ada dari anak Adam

yang memmggangimu lebih baik dari dia". Dia pun

mengerutkan kedua telinga dan mengucwkan keringat sampai

mengalir lswat bawahnya, dan akhir langkahrrya adalah aWtir

'- fui pandanganya'."

Ketika Nabi menceritakan hd itu, mereka berkata" "Sekali-kali

Muhammad tidak akan berhenti sampai dia mendatangkan

kebohongan dari perjalanannya."

Mereka lalu mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Kawanmu

berkata ini dan itu." Abu Bakar lalu berkata 'Apakatr beliau

benar telatr mengatakan hd itu?" Mereka menjawab,"Ya." Abu

Bakar lalu berkat4 "Jika beliau mengatakan hd itu, berarti ia

benar." Mereka kemudian berkat4 "Apakah engkau akan

mempercayainya jika beliau mengatakan pergi ke Baitul

Maqdis dan pulang kembali dalam waktu satu malam?" Abu

Bakar menjawab, "Ya. Sungguh, Allah telatr mencabut akal

kalian, bagaimana mungkin aku tidak membenarkan berita

yang datang dari Baitul Maqdis, sedangkan aku membenarkan



22492.

22493.

TafstuArt:Ihafuri

apa yang datang dari langit, dan langit lebih jauh dari Baitul
Maqdis?"

Mereka lalu berkata kepada Nabi SAW, "Kami pemah

mendatangi Baitul Maqdis, maka sebutkanlah ciri-cirinya
kepada kami." Allah pun mengangkat dan menjadikannya

seperti di depan kedua matanya, lalu Nabi SAW berkata, "Ia
adalah begtni, dan sifatnya begini. " Sebagian dari mereka lalu
berkata, "Demi bapak kalian, tidak ada kesalahan sedikit pun!"

Mereka lantas berkata, "Laki-laki ini tukang sihir."ltt8

Aku diberitahu dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, tantang firman Allah, ;$1-$tl-!;i{i:i4
+filliJja$y "Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah

Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi
manusia," ia berkata, "Maksudnya adalah, ketika
diperjalankan dengannya pada waktu malam menuju Baitul
Maqdis, kemudian kembali pada malam itu juga maka hal itu
merupakan ujian bagi mereka."llle

Muhammad bin Amr menceritakan kepadahl ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa me,nceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Ilasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najil1 dari

Mujatrid, mengenai firman Nlah",iLiJ$ff.:1t " mimpi yong

telah Kami perlihatlan lcepadamu," ia berkat4 "Ketika Nabi

Mutramrnad diperjalankan pada waktu malam (is6;."t t2s

f f f i f*,ri: hadits ini terdapat dalam suratr Al Israa' ayat l.
rrre Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn (iDsl) dan Abu Ja'far An-Natrhas

dalam Ma'oni Al Qur'an (3/168).
rr2o Muiahid dalam tafsir Oal. 438).



SlrahAl Isrcc'

22494. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakudarilbnuJrrraij,dariMujahid,riwayatyangsama.

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mimpi yang

diperlihatkan kepada Nabi, bahwa beliau masuk kembalil ke Makkah'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22495. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadakg, ia berkata:

Bapakkumenceritakankepadakrliaberkata:Pamanku
menceritakan kepadakrr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadakudaribgpakny4-darilbnuAbbas,mengenaifirman
**,.r0[ |q$l,iSi| -6itli6;tr "Dan Kami tidak

menjadipan rnimpi yani telah Kami perlihatlan lrepadamu,

melainkan sebagai uiian bagt manusia"' ia berkata

"Diperlihatkan kepada Rasulullatl SAW pada saat beliau telah

berada di Madinah, bahwa beliau dan para satrabatnya akan

masuk ke Maltcatr, lalu Rasulullah menyegerakan berangkat

menujuMakkahsebelumwaktunya.Orang.orangmusyrik
ternyata menolaknya" maka sebagian manusia berkata

.Rasulullah telah ditolak'. Padatral beliau telatr

mernberitatrukan kepada kita batrwa beliau akan masuk ke

dalamnya. oleh karena itu, kembalinya Rasulullah dali

Makkatl adalatr ujian bagi manusia'"ll2l

Yanglainberpendapatbatrwayangdimaksudadalahmimpi
Rasulullah dalam tidumya, batrwa beliau melihat satu kaum yang

meninggikan mimbamya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwaYat berikut ini:

22496. Ah diberitatru dari Mutrammad bin Al Hasan bin Zibalah, ia

berkata: AMul Muhaimin bin Abbas bin Satral bin Sad

Itzt Al Mawardi dalanr An-Nukat wa At 'Uytn (3t253) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (5153,54).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari kakeklu, ia berkata: Rasulullatr bermimpi

melihat bani fulan melompati mimbamya seperti lompatan

ker4 beliau mencela perbuatan tersebut, dan beliau tidak

pematr tertawa lepas setelatr itu sampai beliau wafat. Allah lalu

menurunkan ayat 
-berkaitan 

dengan peristiwa itu-, $1;Ut
.1,t:\:zJriiiiL,liJ -$i l,!Si" oo" Kami tidak meni adikan mimpi

yang telah Kami perlitatlun kcpadamu, melainkan sebagai

uj ian bagi manusia, "t 
t22

Pendapat yang paling layak dibenarkan adalah yang

mengatakan batrwa maksudnya adalatr apa'apa yang diperlihatkan

kepada Rasulullah berupa tanda-tanda kekuasaan-Nya darr ibrah dalam

perjalanannya menuju Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis itu sendiri

ketika diperjalankan pada malam hari (rira'). Sebagiannya telatr kami

jelaskan pada pernbahasan awal surah ini.

Kami katakan bahwa pendapat itu lebih benar karena adanya

ijma dai ahli tal$ril, bahwa ayat ini diturunkan atas peristiwa itu, dan

peristiwa inr juga yang dimakzud oleh Allatl dengan ayat ini. Jika

demikian, maka maknanya adalatr, dan tidaklatl Kami jadikan

penglihatanmu yang telah Kami perlihatkan kepadamu pada malam

Kami perjalankan kamu dari Makkah menuju Baitul Maqdis, kecuali

ujian bagi manusia.

Ia berkata, ..Kecuali cobaan bagi mereka yang murtad dari

Islam, ketika diberitahukan kepada mereka tentang penglihatan yang

diperlihatkan kepada beliau SAW, dan bagi kaum musyrik ahli Makkalt

yang ketika mendengar hal tersebut dari Rasulullah justu semakin sesat

dan kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

tt" Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyrn (3253),Ibnu Katsir dalam tafsir (9/38),

ia berkata, "Sanad-nya lemah sekali, karena Muhammad bin Zibalah orang yang

matruk (haditsnya ditinggalkan) dan syaiklrnya orang yang lemah secara

keseluruhan." Serta Asy-Syaukani dalan Fath Al Qadir (hal' 1009)
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22497. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah,..,z$ l^rr.$y
"Melainkan sebagai ujian bagi manusia."

Takwit firman Allah: 'ef.A af;fi;'i'ifi$ Toon [begitu
pulal pohon kayu yang terkutuh dalam Al Qur'an)

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang maksud ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr pohon

Zaqqum. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22498. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin

Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainatr

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman Allah, 'ef.A a.;;fS':tAS "Don
(begrtu Wla) pohon lrayu yang terhttuk dalam Al Qur'an," ia

berkat4 "Pohon Zaqqum."l 123

22499. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadahl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepada}u dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allatr, i(A 4'i;JI\'ijAf) "Dan (begitu ptla) pohon kayt
yang terlattuk dalam Al Qrtr'an,"ia berkata, "Pohon Taqqrxrr."

Abu Jatral berkata: "Apakah lbnu Abi Kabsyatr akan menakut-

nakutiku dengan pohon Zaqqum?" Lalu dia mendatangkan

kurma dan keju, kemudian berkatq 'Zaqqumni'. telanlah aku,

maka Allah menurwrkan ayat ini, #i,y1-rt'{a;litit
lg?iJb$ llVW@ "sesunggui-nyi 7i, adatah

rr2316n, Abi Hatim dalam tafsir ('72335), Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qur'an (31248),

dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5154).
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sebatang pohon yang kcluar di dasqr neraka yang menyala,

mcyangnya seperti kzpala syetan-syetan " (Qs. Ash-shaaffaat

t37l: 64-65) Serta, (€E;l$S;3i1US';i'?a ,,Dan tami
menahtt-nahtti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah
menambah be s ar kedurhalwan mereka. "r 

t24

22500. Abu As-Sa'ib dan Ya'qub menceritakan kepadaku, keduanya

berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al Hasan

bin Abdullah, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, mengenai

firman Allah, 'ef.jf Af;;fS'G$tr "Dan (begitu puta) pohon
koyu yang terhttuk dalam Al Qur'an," ia berkata,

"Pohon Zaqqu6."ll2s

22501. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin AMullah, dari
AbuAdh-Dhuha, dari Masruq, riwayatyang sztma.

22502. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyatr
menceritakan kepada kami dari Abu Raja dari Al Hasan,

mengenai firman Allah, eLfi C{fiS':rj$ ,,Dan (begitu
pula) pohon kayt yang terhttuk dalam Al Qur'an,,, ia berkata,

"Maksudnya adalah, kaum Quraisy tersebut memakan kurma
dan kejtr, sambil berkata, 'Telanlah Zaqqum ini'."

Abu Raja berkata: Abdul Quddus menceritakan kepadaku dari
Al Hasan, ia berkat4 "Allah lalu menerangkan ciri-cirinya
kepada mereka." l126

rr2a 16nu Jauzi dalam zad At Masir (5/55), Ibnu Hayyan dalarn At Bahr At Muhith
.._- (7175), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1506)
I I2s Ibnu lavzi dalarn Zad At Masir (5/55).
1126 Ibnu Athiyah dalam Al Muhanar ,l,i waiiz (3/468) dengan lafaztr yang sarna tanpa

menyebutkan sanad.
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22503. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hudzah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan

kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: Abu Jatral dan kaum

kafir Makkatr berkata, "Bukanlah ini termastrk kebohongan

Ibnu Abu Kabsyah yang mengancam kalian dengan api yang

mampu membakar batu, dan mengatakan bahwa di dalamnya

akan tumbuh sebuah pohon?" i(A 4i;i3'{i3s "Dan

(begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Qur'an'"
Maksudnya adalah pohon Zaqqw.rrz1

22504. Menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Ahmad bin Yunus,

ia berkata: Abtsar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hushain menceritakan kepada kami dari Abi Malik, mengenai

firman Allah, Af.jni a'ifi':-i3V "Dan (begitu pula) pohon

kqru yang terhfiuk dalam Al Qur'an," ia berkata,

"Maksudnya adalatr pohon Zaqqum." I 128

22505. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdgrrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abi Malik,

mengenai firman Allah, 'ef.fi A'i;fS':ieS "Dan (begitu

pula) pohon kayt yang terhttuk dalam Al Qur'an," ia berkata,

"Pohon Taqqtxrt."rl2g

22506. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari dari seorang

laki-laki bemama Badar, dari Ikrimah, ia berkat4 'Maksudnya

adalatr pohon Zaqqum."l l3o

t!27 Ibnu Athiyah dal315l Al Muhrrar Al lYaiiz (3/468) dan Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Tarur, (3/506).
I t2t Ibnu Katsir dalam taftir (9/38) dengan menyebutkan sanad'nya'
,rD lbid.
t,3o Abu Jafar An-Natrhas dalart Ma'ani Al Qttr'an (31169) dan Ibnu Java dalam Zad

Al Masir(5154).
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22507. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritakan kepada kami dari Farat Al earraz, ia berkata:
Sa'id bin Jubair ditanya tentang pohon yang dilalarat, ia lalu
menjawab, "Pohon Zaqqum."l 13 I

22508. Ibnu Bas),syar menceritakan kepada ka6i, ia berkata:
Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Abdul Malik Al Azrarni, dari
Said bin Jabir, mengenai firman Allah, i;,f$r:;!ij,,Dan
(begrtu pulo) pohon kary yang terhttulc,,, ia berkata,

"Maksudnya adalatr pohon Zaqqtm." I r32

22509. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibratrim, riwayat
yang sama.

22510. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kard, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid mengenai firman Allah, ,ttfi,ir:;i)t
g(fi\ "Dan (begitu ptta) pohon kayt yng terhatuk dotam At
Qur' an," ia berkata, *7aqqum." I 133

22511. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.

rr3t Abu Ja'far An-Nalrhas dalam Ma'oni Al ettr'an (3fi6g) dan Al Mawardi dalam
.. _ _ AwNukat wa Al'Uyrn (3D53).
tt32 lbid.

"" Mujahid dalam tafsir (hal. 348).



SurchAl Israc'

22512. Ibnu Humaid menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Abu Al Muhaiial, dari Abu

Ma'syar, dari Ibrahim, dia bersumpah dari apa yang

dikecualikan, batrwa pohon yang dilaknat itu adalatr pohon

Zaqqum.ll3a

22513. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&mazzaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Israil

mengabarkan kepada kami dari Farrat N Qazzaz, ia berkata:

Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang pohon yang

dilaknat dalam Al Qur'an, lalu ia berkata' "Pohon

Taqq';urt."lr3s

22514. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdtarl:azzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ikrimatr,

dari Ibnu Abbas, ia berkata" "Pohon Zaqqum."ll36

22515. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah,'GAV

{€ f;;t S S ;,X'rt-t:l ti'fi, "er-A a'ififr " Dan (b e gitu

rula) pohon kayt yang terlattuk dalam Al Qur'an Dan kami

menahtt-nohtti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah

mettambah besar kedurlakaan mereka," ia berkata, "Allah

menakut-naktrti dan menguji hanrba-Nya dengan pohon

tersebut, sampai-sampai Abu Jahal bin Hisyam berkatq

'satrabatrnu ini menyangka di dalam neraka terdapat pohon,

padahal api melatrap pohon, dan demi Allah kami tidak

tr34 Karri tidak menemukan hadits dengan sanad-nya kepada Ibrahim An-Nakha'i ini

di antara literatur yang kami miliki.
tr35 Abdunazzaq dalam tafsir Ql3O3) dan Ibnu Qutaibah dalarn Ghrib Al Qur'an

(hal.2s8)
1136 HR Al Bukhari dalan Tafsir Al Qur' an (47 16)
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mengetahui yang disebut Zaqqum kecuali kurma dan keju.

Oleh karena itu, makanlah Zaqqum'. Ketika mereka meftNa

heran batrwa di neraka ada sebatang pohon, Allah menurunkan
fiiN?1.. yi1p*:Yr . .t:kw@ Ai b1e,{"-,;Jt6t

@ 4!=iJi itlt'sesungguhnya dia iiari Etorr"s pohon
yang keluar di dasar neraka yang menyala, mcyangnya seperti

lrepala-kepala syetan'. (Qs. Ash-Shaatraat l37l: 6a-65) Allatr
ciptakan pohon tersebut dalam nerak4 dan akan Dia siksa

dengannya siapa saja dari hamba-Nya yang Dia
kehendaki.'1137

22516. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaw menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, mengenai firman Allah, ef.it AtffF:rAS
"Dan (besttu Wla) pohon kayt yang terhtnk dalam Al
Q7r'an," ia berkata, "Pohon Taqqtxn. Hal ifu karena orang-

orang muqnik berkata, '@agaimana bisa) di neraka tumbuh
pohon" sedangkan api akan melahap pohon tersebut sampai

tidak ada sattr pun yang tersisa?' Hal itu memang merupakan

ujial"ltrg

22517. Kami diberitatru dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: AIar mendengar Adh-
Dhalrhak berkata, mengenai firman Allah, A'i;,f:i':;$V
gcirt "Dan (begitu puta) pohon kayu yang terkutuk dalam Al
Qur'an," ia berkata, "Maksudnya adalah pohon Zaqqum.'tl3e

22518. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkat4 mengenai firman

rr37 Ibnu Abi Hatim dalam tatsir (7D336).

llll m* Hajar dalam Fath Al Bari (7D02) dan Ab dalamtafsir Q/303).
"" Abu Jafar fui-Nahtras dalam Ma'ani Al Qur'an Q/169) dan Al Mawardi dalam

An-Nukat wa Al 'Uyun Qf2fi).
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Allatr,gr'.-iii +'i;Ai':;i)$ "Don (begitu pula) pohon kayt
yang terhttuk dalam Al Qur'an " Ibnu 7-aid berl<ata: Pohon

Taqqum, yang orang-orang musyrik meminta kepada Allatl
unfuk memenuhi rumatr mereka dengannya, dan berkata, "Ia
adalah ash-sharfan dengan keju yang biasa kami telan. Ash-

sharfan adalah sejenis kurma."

Ia berkata: Abu Jahal berkata, "Itu adalah campuran ash-

sharfan dengan keju, dan mereka pun diuji dengannya."llao

Ulama lairurya berpendapat bahwa itu adalah pohon kusyuts

(Dodder [nggris], yaitu sejenis tumbutran benalu yang tumbuh di

ranting-ranting pohon lainnya, ia tidak memiliki akar yang menancap di

bumi. Lihat Al-Li s an dan At-Taa1).

22519. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Isma'il bin Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dziab,

seorang budak bani Hasyim, memceritakan kepadanya, bahwa

Abdullatr bin Al Harits bin Naufal telah mengutusnya kepada

Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang pohon yang dilaknat di

dalam Al Qur'an. Ia lalu berkat4 '?ohon yang dimaksud

adalatr sejenis tumbuhan yang membelit pada pohon, dan

dapat kamu tanam di air, yainr Al Kusyuts."ll4l

Diantara dua pendapat tersebut yang lebih benar adalah yang

mengatakan batrwa maksudnya adalah pohon Zaqqum, karena adanya

ijmayangdapat dijadikan hujjah dari para ahli takwil.

tr* Tidak kami temukan dengan lafazh ini di antara literatur yang kami miliki. Abu
Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (31169), dengan menyebutkan sanad-
nya kepada Abu Zaid, Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn (3D53), ia
berl<at4 'Ujian png dimaksud adalah perkaaan Abu Jahal dan pengikutnya, 'Api
telatr memakan pohon, maka bagaimana pohon itu akan dapat tumbuh'?"

trlr Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyn (3254)Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(sts6).



Selain itu, lataz4r. iASi dibaca maruhub

m a' thuf kepada lafazh li)i.

Tai$rArt:fhrtari

t{athah) karena

Jadi, tafsir ayat ini adalatr, dan tidaklah Kami jadikan
penglihatan yang Kami perlihatkan kepadamu dan pohon yang dilaknat
dalam Al Qur'an kecuali sebagai ujian bagi manusia. Ujian dalam

"penglihatanu adalah murtadnya sebagian mereka dari Islam dan

kekerasan mereka dalam kesyirikan ketika Rasulullatr memberitahukan

mereka apa yang Allah perlihatkan kepada beliau dalam perjalanannya

menuju Baitul Maqdis pada malam isra. Sedangkan yang dimaksud
ujian dengan pohon yang terlaknat dalam Al Qur'an adalatr perkataan

Abu Jahal dan kaum musynk yang bersamanya, "Muhammad
mengabarkan kepada kami bahwa di dalam neraka tumbuh sebuatr

pohon, padahal api memakan pohon. Jadi, bagaimana mungkin ia dapat

tumbuh di dalamnya?"

rarrwil fiman Anah: {Sf;;SSfiri6&fi fo*
hami mcnahut-nahuti mereha, tetapi yang demihian ita hanyalah
menambah besar hedurhahaan mereha)

Allatr berfirman, *Kami menakut-nakuti orang-orang musyrik
itu dengan ancaman siksaan dan hukuman yang Kami janjikan, akan

tetapi itu justu hanya menambatr kecongkakan mereka."

Dikatakan, "Kecuali semakin menambatr kesesatan dan

kekerasan mereka dalam kekafiran." Itu karena ketika mereka ditakut-
takuti dengan neraka yang makanan di dalamnya adalah Zaqqum,

mereka justru mendatangkan kurma dan keju, serta berkat4 'Makanlatt
dari Zaqqum ini."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Sebagian riwayat yang menjelaskan hal tersebut telah kami
riwayatkan pada bab yang lalu, dan sebagian riwayat lainnya adalah

sebagai berikut:
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22520. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah,':tfuV
iAS "Dan (begitu pula) pohon kayu yang terhttuh" ia

menjelaskan, "Mayangnya seperti kepala syetan-syetan, dan

syetan-syetan itu terlaknat. Sedangkan ketika disebutkan ayat,

o{'}f a'ijl$'it3| 'Dan (begitu pula) pohon kayu yang

terlaiuk dalam Al Qur'an', semakin tambahlah fitnatr dan

kecongkakan merek4 maka Allah berfirman, 
-iii.6'&'?t

Lt6;f$S'Oon kami menalatt-nalatti mereka, tetapi yang

demikian itu hanyalah menambah besar kcdurhalman

mereka'.nll42

o00

'ro'or. SG jaiySL$-# i;VUi;"l IA4PLG tt,

1 d" (;'-4 c5i\3i, u;ii6 @ (+- gL'e
# $ fi*i, :K;jjl r,j+! 

" 
L Jy 

".';AuD an (insatlah), tatl<ala Kami furnwri<ar. lnpod" Par a

malail<atr'Sufudlah l&rrru serwu.ct lnpado Ad.arrf , lalu merel<n

ntiudlrr;or;rli iblis. Araberkata,'Apal<ah dku al<flrl zuiud
l<epadf, ordrJg yarrg engl<m ciptrll<m df,ri tanah?' Dia (iblis)

bqlsta,'Terang!<mtlahl,cpadakuinil<ahorarngnyayong
engl@t nntlial<m atas dir.lkul sentngguhnya iil<n engl@L

metrteri tmgguh l<epadaku sarnpai Hani Kiamat, niscay a

rraz As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/31l) dan Asy-syaukani dalam Fath Al

Qadir Qtal.1009).
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benf,r.bengr otl<arJ alcu sesatl<mr keammanrrya,
kcozrrli sebagiankccil'.u (Qs. Al Israa' [lZJ: 61.62)

Allah berfirman, "watlai Muhammad, ingatlarr bahwa
kekerasan orang-orang musyrik dalam kekafiran dan mtrtadnya mereka
karena kecongkakan mereka kepada Tuhan ketika Allah menakut-
nakuti merek4 merupakan bukti perkataan musuh mereka dan musuh
bapak mereka (Adam), ketika diperintatrkan untuk sujud kepadany4
kemudian dia menentang perintah ruhannya dan enggan untuk sujud
karena kedengkian dan kesombongan.

Firman Auah, # j fii:.i, ;Ki* 41:.2;i, L Jy u-r;31 ;+
"sesungguhnya jika engkau memberi tangguh lrepadaru sampai Hari
Kiamat, niscaya benar-benar alan aht sesatkan keturunanrqn, lcecuali
sebagian kecil." Yakni ia telah membenarkan persangkaannya dan
menyelisihi perintah serta ketaatan kepada Tuhan merekan dan
mengikuti perintah musuh mereka dan musuh bapak mereka.

Firman Allah, AZ-$l-Gil, ,,Dan (ingatlah), tatkala Kami
firmanlran kcpada para malail@t,' maksudnya adalatr, ingatlatr ketika
Kami katakan kepada para malaikat, $-$l,i;:,;S i',9-Vleli
"...'sujudlah lcamu semua kepada adam', lalu mereka sujud keqtali
iblis." Iblis berlaktr sombong dan berkata, (+AfL.r43,nf.
"Apakah aka akon sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari
tanah?" Ketika latazjr,.j, dihapus, maka secara otomatis terkait dengan
firman-Nya jlisehingga menjadi nashab, makhluk yang bodoh itu
meftNa bangga dengan asal penciptaannya dari api, sedangkan Adam
diciptakan dari tanah. Sebagaimana riwayat berikut ini:

22521. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, daxi sa'id bin Jubair,
dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tuhan yang Matra Kuasa
membangkitkan iblis, lalu Dia mengambil dari permtrkaan
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bumi, yang tawar dan asin, lalu darinyalatr diciptakan Adam.

Semua yang diciptakan dari yang tawar akan batragia,

meskipun anak'anak orang kafir, sedangkan semua yang

diciptakan dari yang asin akan susah, meskipun anak seorang

nabi. Iblis lalu berkata,(+e';+:tlS'.i "Apakah aht akan

sujud kepada orang yang engkau ciptaknn dari tanah?"
Maksudnya adalah, dari tanatr ini aku ada. Oleh sebab itu
dinamakan Adam, karena diciptakan dari bagian permukaan
tanatr.l la3

Talrwit firman Auah: {i e1L6$ifi iS-';J
(Terangkanlah kepadaku inihah orangnya yang engkau muliahan
atas diriku?)

Dikatakan, "Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang Engkau

muliakan atas diriku, dan Engkau perintahkan aku untuk sujud

kepadany4 yakni Adam?, f;!',4 'sesungguhnya jil@ engkau

memberi tangguh kepadafu'. Musuh Allah tersebut bersumpah,

kemudian berkata kepada Tuhanny4 'Kalau saja Engkau akhirkan

kematianku sampai Hari Kiamat'. #Jyi;=-i'S#.1 'Niscaya

benar-benar akan alu sesatkan lreturunannya, kecuali sebagian kecil'.
Aku akan menguasai, membinasakan, dan menyelewengkan mereka."

Dikatakan ut *)l J6'u oyi '.rie 6 i,yi lJilr "pulm menguasai

apa yang ada pada ofua rain, uait'airi harL maupun yang lainnya-"

Juga diantaranya perkataan seorang penyair,l la

'j;>:u 6, F dlj#',r;;i n L Wy *
nes'- iu;ii!,:art

rr43 Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (3/506, 507)tta Az-Zafayani As-Sa'di adalah Atha bin Usaid As-Sa'di, yang dikenal dengan
sebutanAz-Tafayan.LilatTamimAlA'lam(3D35).
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

22522. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi

{aji]rraari Mujatrid, mengenai firman Allah, i;3-i:'Ki*
)l.].i yl "Niscrya benar-benor akan aht sesatkon

keturunannya, kecuali sebagian kecil," ia berkata, "Makzudnya

adalalt Kanri akan mengrrasai mereka.ull46

22523. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama

22524. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada karli, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, :r<#*
#$l,ie-i' "Niscaya benar-benar akan aht sesatkan

keturunannya, kccwli sebogian kccil," ia berkatq

"Maksudnya adalah, Kami akan menguasainya"l llz

22525. Yturus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berk,ata,

mengenai firman Allah, {-$$yi3-j,"-Kj* "Niscaya

rra'Abu Ubaidah Mlamrr Maju Al Qtr'an (l/384), Al Mawardi dalutAwNukat wa Al
'Uyun QDSa), dan Al Qurthubi dalam tafsir (rcn87).

"6 Muiatrid dalam tafsir Oal. 438)
rr47 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D337) dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al

'UyrnQDsa)
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benar-benar alran aht sesatkan keturunannya, kecuali

sebagian kecil," ia berkatq "Akan aku sesatkan mereka."ll48

Semua lafazh ini, meskipun berbed4 namun maknanya saling

berdekatan, sebab "menguasai" dan "memiliki" adalah safu makna, dan

jika telah menguasai, maka ia dapat menyesatkannya.

o(D(D

@ 6;b1, iLf3i;',3G 39 ;e,'q ;:b a it iu
"Tulrarunuberf irmart,'Pergilahrbarartgsiapadiantorrd
merelamengil<util<mrrurmalesesungguhrryaNerako

J ahanarn adalah balasanrnu se"fintct, sebagai suafit
pembalasar. yc.lrlg anl<up." (Qt. Al Israa' [17]: 63)

Allah berfirman kepada iblis ketika iblis berkata kepada-Nya qi
#$y#::Ki* -a1:.t;i,; Jy;;}\ "sesungguhnva iitra engtrau

memberi tangguh l@padafu sampai Hari Kiamat, niscaya benar-benar

alran aht sesatkan lreturunannya, kccuali sebagian kecil." Allah

berfirman, "Enyatrlatr! Aku akan mengakhirkanmu. Barangsiapa dari

mereka --ketungran 
Adam- ikut bersamamu dan menaatimu, maka

Jahanam sebagai balasan bagimu dan mereka fteflrtrnan Adam yang

mengikuti iblis). Itulah balasan bagimu atas seruanmu kepada mereka

untuk bermaksiat kepada-Ku, dan sebagai balasan atas ketaatan mereka

kepadamu dan perbuatan mereka yang menyelisihi perintah-Ku.

Firman Allah, 63;ff; "sebagai suatu pembalasan yang

cuhtp." Maksudnya adalatr, sebagai balasan yang banyak dan lengkap'

Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

rr4t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D337),Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir (5/57), dan

Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al lYajiz (31470).



TafstuAth:Ihahri

22526. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah,63ij6
G;ff;'yti;}1i;39;ir.,!4rfi ,,ruhanmuberfi rman.
'Pergilah, barongsiapa di antara mereka mengihtti kamu,

malro sesungguhnya Neraka Jahanam adalah balasanmu
semua, sebagai suatu pembalasan yang cuhtp,,, ia berkata,

"Siksa Jatranam sebagai balasan bagi mereka pembalasan dari
Allah kepada musutr-Nya. Siksaan mereka tidak bisa diganti
dengan apapun."ll49

22527. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman
Allah, $; ff;gi;;3i; 3Y,,Maka sesungguhrrya Neratw
Jaharum adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan
yang cahtp," ia berkata, "Maksudnya adalah, yang cukup.ul l50

22528. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada kand, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, g:tji .Ia berkata"

"I-afazh yang culary maksudnya adalatr yang ctrkup."l I 5 I

ooo
rrae 

16nu Katsir dalam tafsir (9/39), dengan lafaztr yang sama dari eatadatr.
"to Mujatrid dalam tafsir (hal. 438),
rr5r Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D337). Di dalam manuskrip, setelah bagian ini

diikuti dengan penafsiran terhadap firman Allah, kemudian banyak disebutkan
shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluargany4 6**lt$if:;fii4fr, "Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di arxda -u"ki dZrgrn
ajakanmu." Kemudian pada halaman berikutrya dimulai dengan lafazh fl$ r-
,ff. Ya Allah Yang Matra Pengasfi, sempumakanlatr pekerjaan ini.
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a;; jV # #t1,!);'*, (h ffi i :*:ts
Jy l*d,i {U6| ;1 i;, t;lr5 ;f.ii e 6rW

@6;;,
"Dan lwswndlah siapa y$tg l<ffrw sanggupi di antara merel<a

dengmr ajal<arwmt, d.on l<erahl<mrlah terhadap muela
pasttl.,an berlatda dm pasul<ilrww y drlg berj atm l<flki dilrl

berseril<atlah ilengan mereka padaharta dm anak anak dmt
berilah imrii merel<o. Dm tidak ada ymtg dijanjikankepada
mqel<a melainl<mt tipu.beldka." (Qs. Al Israa' tl7l: 64)

Maksud firman-Nya, );a:6,,Dan hanguslah,,) .ady!a\,- dan

fT^"ry*, serta perbodohkanlah, seperti ucapan, lSj lrg tl)j'"ylt
o;cz* te "Fulan menganggap remeh ini dan itu, dan ia
m6mperbodohkannya."

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang makna lafazh c,:Pl
dalam firman-Nya , 4;4 rL ffi;i ,,Siapa yang kamu sanggupi di
antaro mereka dengan ajakanmu."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah nyanyian dan
permainan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

22529. Abu Kuraib menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujatrid,
mengenai firman Allah, 4;,;1ffi;4iJg,,Oon
hanguslah siapa yang lramu sanggupi di antua merelra
dengan ajakanmu," ia berkat4 "Ifu berupa nyanyian dan kesia-
siaan."l152

tts2 61 Mawardi dalrrrrt An-Nukat wo Al,Uyrn enlr.



TdstuArt:I7lrDoni

22530. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kafiri, ia berkata: AIar mendengar Al-
Laits menyebutkan dari Mujatrid, mengenai firman Allah,

4;;1pLJM,i:f:5 "Dan hanguslah siapa yang

lamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu," ia

berkata, "Maksudnya adalah permainan dan kesia-si-rr.rrl I 53

Ulama yang lain berpendapat batrwa maksud firman Allah,

pL;;L5*;;6 "Dan lwnguslah siapa yang kamu sanggupi di

antara mereka," adalah, dengan seruanmu kepadanya untuk menaatimu

dan bermaksiat kepada Allatr. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berilut ini:

22531. Ali menceritakan kepadalu, ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman /.Jllah,ip)i1i6
i)ii1f$AWv'Dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi

di antara mereka dengan ajalanmu," ia berkat4 "Maksudnya

adalatr setiap senran yang mengajak bermaksiat kepada

Allah.'I154

22532. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 6:Fft
,SA&gEi "Dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi

di antara mereka dengan ajalanmu," ia berkata, "Maksudnya

adalah, dengan ajakanmu."l I 55

Pendapat yang lebih tepat kebenarannya adalah, Allah berkata

kepada iblis,'?erbodohkan keturwran Adam yang dapat kamu

perbodoh dengan suaramu." Allah tidak mengkhususkan satu

t'53 lbid.
rr5a Ibnu Abi Hatim dalam tatsir (713327).
t'5' AMurrazzaq dalam tafsir Ql3M)



di antara yang lain, maka setiap swra yang menyeru kepada
iblis dan perbuatannya, tEN menaatinya, selain seruan yang
mengajak taat kepada Allah, termasuk dalam makna yang

' dimaksud dalam ayat ini, maka termasuk dalam firman Allah,
,!jr*,irffiy'iii*,$,,Oan hanguslah siapa yang

lamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu.,,

Talrwil firman Allah: 6;rrA*,rnG;frj @an
kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda 1an pasukanmu
yang berjalan haki)

Dikatakan, orJ ,rb"o:rt'rJrt yang artinya menyerunya. Makna
lafazh e;iat adal6.h suara. Atau boleh dikatakan JAt t.ri 6
sebagaimanadikatakan,'r-ia6'tilittutuu{#ti'^t;t:,1t.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

22533. Salam bin Junadatr menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar
Al-Laits menyebutkan dari Mujahid, mengenai firman Allah,
6\:;a** ,)-!$ ,,Don kerahkanlah terhadap mereka

pasukan berhtda dan pasukanmu yang berjalan kaki,,, ia
berkat4 "Setiap pengendara atau pejalan kaki yang berada
dalam kemaksiatan kepada 411u1r.:rl 

I 56

22534. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman Allah, &* ,;fr:
At:; "Dan kerahkonlah terhadap mereka pasutrai berfuda

SurahAl Israa'

1156 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D337) dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma,ani Al
Qur'an (31173).



Tafsir Ah:fhabari

dan pasukonmu yang berjalan l(aki," ia berkata, "Dia memiliki
pasukan berkuda dan pasukan dari golongan jin serta manusia.

Merekalatr yang menaatinya. "' l t'

22535. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, *,.{t;A;; J)& "pqn kerahkanlah terhadap merekn'pasukan
berlcuda dan pasukanmu yang berjalan l(aki,,, ia berkatq
"Lafazh Jelt multudnya adalah para pejalan kaki.r'll5e

22536. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan
kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, fiFS
6)t Iag*,iti $r/,r\ffi "Dan hasingtah
siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan

ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap merela pasukan
berhtda dan pasukanmu yang berjalan l(aki,,, ia berkata,

"Lafhzh d? maksudnya adalatr setiap pengendara dalam
kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan lafafuji.1 maksudnya
adalatr setiap pejalan kaki yang berada dalam kemaksiatan.ll5e

22537. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,
mengenai firman Altah, A:; "9# ,a!rj,,Don
kerahkanlah terhadap mereka pasukan berhtda dan
pasukanmu yang berjalan lcaki," ia berkata .,Setiap

pengendara yang berperang di jalan kemaksiatan, masuk
dalam kategori pasukan berkuda iblis, dan setiap yang berjalan

rr5'Abdurrazzaq dalam tafsir Q/304)dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5t5g)
f lll n Baghawi dalarr- Ma'alim At-Tarail (31507).

' '" lbnu Abi Hatim dalam tafsir (713327) dan Ibnu tauzi dalam Zad Al Masir (5i5g).
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kaki dalam kemaksiatan kepada Allah termasuk pasgkan iblis

jt.rgu.""uo

IafazhJ-?r U"rrtrt jarnak d*i J*'r, seperti lafazh ,3$tbentuk
jamak dart'FrSdan i,.*Ur bentuk jamak'dari 9b.

Takwil firman Allah: S5'ii 45rt1i: (Oan berserikatlah

dengan mereka pada harta)

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang makna al musyarakah

dalam firman Allah, +!f,'r3 4i'ii 4'i{2O: "Dan berserilatlah

dengan merelra pada harta dan anak-anak"

Sebagian berpendapat bahwa itu adalah perintah iblis untuk

menginfakkan harta mereka bukan dalam ketaatan kepada Allah dan

untuk mendapatkannya dengan jalan yang tidak halal.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihrt ini:

22538. 
'Abu 

As-Sa'ib menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al-

Laits menyebutkan dari Mujahid, mengenai firman Allah,

Si'iiailge "Dan berserilatlah dengan merelra pada

hqta," ia berkata, "Maksudnya adalatl, mereka

mendapatkannya dengan jalan yang tidak 1,u1"1'r:l16l

22539. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadalar, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

116o 15rru Athiyatr dalam l/ Muharrar Al Wajiz (31470) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Touil (3 I 507).
rrsr fl rVl",,r""di dalanr'An-iukat wa Al 'Uyan (3D55) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (5159).
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Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, S'i'it C6rW
"Dan berserikntlah dengan mereka pada harta," ia berkata,

"Maksudnya adalatr hana yang dibelanjakan bukan pada

ketaatan kepada Allah."l 1 62

22540. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

22541. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

menceritakan kepada kami dari Thalhatr bin Amr, dari Atha

bin Abi Rabah, dia berkata, "Maksudnya adalatr ikut serta

dalam harta hasil riba."l163

22542. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, mengenai firman

Allah, $iJi; J-fiiC'5)6't "Dan berseritrattah dengan

merelra pada harta dan anak-anah" ia berkata, "Demi Allah,
dia telah ikut berserikat dalam harta mereka. AUah telah

memberikan harta kepada mereka, akan tetapi mereka

menginfakkannya untuk ketaatan kepada syetan, bukan pada

kebenaran. Ini merupakan pendapat Qatadah."I 
I6a

22543. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia
berkata: Al Hasan berkata mengenai firman Allah, |';$ft
Jlj'ji "Dan berseritcotlah dengan mereka pada harta," ia

1162 16ru Abi Hatim dalam tafsir QB37).
I t63 Al Baghawi dalun Ma'alim At-Taruil (31507).
rra Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al '(Jytn (31255) dan Al Baghawi dalan Ma'alim

At-Tanzil (3/507).
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berkata, "Maksudnya adalah membujtrk mereka untuk

mendapatkan harta yang kotor, dan membelanjakannya pada

jalan yang haram."l165

22544. Ali menceritakan kepadakrq ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, C|ii$
$$it Jf'ii"oon berserikatlah dengan mereka pada harta

dan anak-anah" ia berkat4 "Malsudnya adalah, setiap hana

yang diinfakkan untuk kemaksiatan." 
I I 66

22545. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara,

mengenai firman Allah, $ii; l:i'italiAt "Dan

berserilratlah dengan mereka pada lwrta dan anak'anah" ia

berkata "Maksudnya adalah, apa yang dia hiasi dari

kemaksiatan kepada Allah, sehingga mereka

melalarkanny u;;tt67

22546. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

mengenai firman Allatt, S.f iiy5ll1{2 "Dan berserikatlah

dengan mereka pada larta," ia berkata, "Maksudnya adalah,

setiap trarta yang diinfal*an bukan pada haknyu.r:l168

Lairurya berpendapat bahwa maksudnya adalah keikutsertaan

dengan kaum musyrik ketika mereka mengharamkan binatang ternak

seperti al bahirah (unta yang terbelatr telinganya) atan as'saibah

(binatang yang telantar).

1165 Abdu'r"""aq dalam tafsir (2/5) dan Al Qurthubi dalam tafsir (10D89}
116 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir OnnT,
t t6' Tidak kami temukan hadits dengan sanad tni di antara literatur yang kami miliki.
116 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D337).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22547. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allatl $;lt1 ljiJi A'6tg: "Dan berseritrotlah dengan

mereka pada harta dan anak-anah" ia berkata, "Maksud

lafazh harta adalatr sesuatu yang mereka haramkan dari

bintang ten:ak."l l5e

22548. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami dari Imran bin Sulaiman, dari Abi Shalih, dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Maksud latazh berserikatlah dengan

merelra adalatr, ketika mereka menjadikan al bahirah, as-

saibah, dan al washilah (anak domba jantan yang lahir dengan

anak betina) untuk selain Allah."ll70

22549. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman AUah, 4'6r5t
)f$i "Dan berseritratlah dengan mereka pada harta," ia
berkata, "Maksudnya adalatr, dia telatr melaksanakanny4

dalam harta merekq dia memerintatrkan mereka untuk

menjadikan al bahirah, as-saibah, al washilah, dan haaman

(sekelompok untal."t t z t

rr6e As-Suyuttri dalam Ad-Durr Al Mantsur (51312) dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Mardawaih.

rr70 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al '(JWn (3D55) dan Az-Zujaj dalam Ma'oni Al
Qv'an(3D50).ItTr Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (31507) dan Abu Ja'far An-Nabhas dalam
Ma' ani Al Qur' an (3 / 17 3).
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Abu Ja'far berkata: Yang tepat adalatr haamiyan.

Pendapat lain mengatakan batrwa maksudnya adalatr hewan

yang disembelih oleh orang-orang musyrik untuk sesembatran mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22550. Aku diberitahu dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicarq mengenai

firman Allah, lfrt; S5'ii 45rV-3 "Dan berserikatlah

dengan mereka pada harta dan anak-anah" ia berkata,

"Maksudnya adalatr hewan yang mereka sembelih untuk

sesembatran mereka.'l I 72

Pendapat yang lebih benar dalam hal ini adalah yang

mengatakan batrwa maksudnya adalah setiap harta yang di

dalamnya ad^ unsur kemaksiatan kepada Allah, baik

menginlirkkannya pada jalan yang lraram, maupun

mendapatkannya dengan jalan yang haram, disembelih untuk

sesembahan merek4 yang dibelah telinganya menjadikan

bahirah untuk syetan, atau yang lainnya yang dipergunakan

unttrk kemaksiatar\ atau mendapatkannya dengan kemaksiatan.

Itu karena Allah berfirman S;fSi4'St;ii "Dan

berserikatlah dengan mereka pada harta." Jadi, pada setiap

harta yang digrrnakan untuk ketaatan kepada syetan dan

bermaksiat kepada Allah, berarti iblis telatr ikut berserikat

dengan pelakunya. Tidak ada makna yang mengkhususkan

satu dari yang laimya.

Takwit liman AIIah: $t\ft @an anok-anak)

rrz Al Mawardi Mlam An-Nukat wa Al 'tlyn QD55), Al Baghawi dalut Ma'alim At'
Taruil Ql5O7), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5/59).
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Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang maksud berserikatnya

iblis dengan keturunan Adam dalam anak mereka.

Sebagian berpendapat batrwa berserikatrya iblis dalam anak

mereka adalah dengan jalan perzinaan. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22551. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, -1fJt; Si'iie$W uDan berserikntlah dengan

merekn pada harta dan anak-anah" ia berkata, "Anak-anak
hasil perzinaan."lI73

22552. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al-
Laits menyebutkan dari Mujahid, mengenai firman

Allah, li*i3 )t'Ji i 6rg, "Dan berseritrattah dengan

mereka pada harta dan anak-anah" ia berkat4 "Maksudnya

adalatr anak-anak hasil perzin.*.r:l 174

22553. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakg

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
N"j4, dari Mujahid, mengenai firman Allah, ,l>{Ji C'5r6't
gjfJi; "Dan berserikatlah dengan mereka pada harta don

rrB Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5/59).
rrTa 16ru Abi Hatim dalam tafsir Qn327), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uytn

(3D55), Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tarzil (31507, 508), dan Az-Zujaj dalam
Ma'ani Al Qur'anQD50).
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anak-anah" ia berkata, "Maksudnya adalah anak-anak hasil

perzinaan."ll7s

22554. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata
"Maksudnya adalatr anak-anak hasil perzinaan."l 176

22555. Atcu diberitahu dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan

kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
berbicara" mengenai firman Allah, +$1i'rJ Sjt!'ii 12 f2t; 9
"Dan berserilatlah dengan mereka pada harta dan anak-

anah" ia berkata, "Maksudnya adalah anak-anak hasil

perzinaan dan ahli syirik."ltzz

22556. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada karni dari Manshr:r, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, $1i'tj S;r!{i 45rtii2 "Dan
berserilratlah dengan merelca pada harta dan anak-anah" ia
berkata, "Maksudnya adalah anak-anak hasil perzinaan."l l7E

Pendapat lainnya mengatakan batrwa itu merupakan perlakuan

mereka yang tidak baik terhadap anak-anak dan pembunuhan anak-anak

mereka.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

beriht ini:

22557. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

tr75 lbid
,rrc lbid
tr77 Al Baghawi ddam Ma'alim At-Tanzil (31507) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

(3tse).
n7E lbid
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dari_Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, CS)I,
)!i'ii| 4yI'ii"Oan berserikatlah dengan mereka pada harta
dan anak-onak," ia berkat4 "Maksudnya adalatr anak-anak

yang mereka bunuh, dan melakukan perbuatan yang

diharamkan."l179

Pendapat lainnya mengatakan batrwa maksudnya adalah

shibghah (celupan) yang mereka lakukan terhadap anak-anak mereka

dengan celupan kekafiran.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

22558. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, mengenai firman

Allah, l;'li1 J:;JiCi$63 "Dan berseritrotlah dengan

mereka pada harta dan anak-anah" ia berkata, "Demi Allah,
dia telatr ikut berserikat dalam harta dan anak-anak mereka"

dengan menjadikan mereka Majusi, Yatrudi, atau Nasrani.

Mereka telah mencelup dengan shibghah selain shibghah

Islam, serta menyisihkan sebagian harta mereka untuk

syetan."l l80

22559. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman Allah, C'6rlit
lnt; JS'ii "Dan berseritratlah dengan mereka pada harta

dan anak-anak," ia berkata, "Iblis telah melakukannya,

rrTe Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al '(Jym (3D55) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (5/59).

"t'Al Baghawi dalarn Ma'qlim At-Tanzil (3/508) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(5/5e).
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sedangkan dalam anak-anak mereka, mereka telah menjadikan

anak-anak mereka Yatrudi, Nasrani, atau Majusi.,ll8l

Pendapat lairurya mengatakan batrwa maksudnya adalatr

pemberian nama Abdul Harits dan Abdu Syams kepada anak-anak

mereka. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

22560. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

menceritakan kepada kami dari Imran bin Sulaiman, dari Abi
Shalilt dari,Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, |';igt
$i*t; J;/|Ji "Dan berserilrattah dengan merelco pada harta

dan anak-anak " dia berkat4 "Berserikatrya iblis terhadap

anak-anak mereka adala,h mereka memberikan nama Abdul

Harits, Abdu Syams, dan Abdu 1ir1*.::1182

Pendapat yang paling tepat dalam penalcruilan ini adalah yang

menyatakan battwa setiap anak yang dilatrirkan, kemudian diberi rulma

dengan nama yang dibenci oleh Allah, atau dengan memasukkannya ke

dalam ajaran selain yang diridhai Allah, atau dengan zina" atau dengan

membunuh dan menguburnya hidup-hidup, atau perbuatan lain yang

termasuk kategori bermaksiat kepada Allah dan menaati syetan, maka

termasuk dalam bentuk serikatnya iblis dalam anak-anak mereka.

Itu karena Allah berfirman, ljJi; lj,:i/t +ltJtj "Dan

berserilratlah dengan merelu pada harta dan anak-anak"

Allah tidak mengkhususkan satu makna dari makna musyarakatr

yang lain, maka termasuk di dalamnya setiap perbuatan terhadap anak-

trsr Al Mawardi dalam An-Nulrat wa At 'Uytn (3D55) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (5159).

rrt2 Al Mawardi dalam An-Nul<at wa Al 'Uytn (3D55), Az-Zujaj dalam Ma'an Al
Qur'an (3D50), dan Abu Jafar An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (31173).
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anak mereka dalam kemaksiatan kepada Allah atau taat kepada syetan.

Itulah makna berserikatnya iblis terhadap anak-anak mereka.

ralirwit firman Atlah: WSyd$iPU-C1\i, fo""
berilah janji mereha Dan fidah ada yang dijanjikan hepada mereka

melainkan tip u- b e laha)

Allah berfirman kepada iblis, "Berilah janji kepada pengikutmu

dari keturunan Adam, rurtuk menolong orang yang ingin berbuat

kejelekan kepada mereka."

Tidak ada yang bisa membebaskan diri dari adzab Allah jika
telah menimpa merek4 maka mereka telah jatuh dalam kebatilan dan

tipu-daya, sebagaimana perkataan musuh Allah ketika kebenaran telatr

datang, -93,t; ,!l g 'bi{) 'ii, 5l'j,i1 '*i rX $4)i 3ti3
rjfi ajlufi i %i #g S 

-fi ,$* n K* A i'ft3'#ii&
e p ;UA \ tfu ;l4A AW'brtt vtu'41
t) 5t:i; 'i) <4;)i i'l M "Dan berkatalah syetan tretttra perkara
(hisab) itu telah diselesaikan), 'Sesungguhnya Alah menjanjilcan

kzpadamu janji yang benar, dan alil pun telah menjanjikan kepadamu

tetapi aht menyelisihinya, sekali-lrali tidak ada kehtasaan bagilat,

terhadapmu melainkan (sekadar) alu menyeru kamu dan lcamu

mematuhilat, oleh sebab itu janganlah lumu mencercaht, alan tetapi

cercalah dirimu sendiri. Afu tidak dapat menolongmu dan selali-kali
lramu pun tidak mamry menolonght. Sesunggufurya aht tidak

membenorlwn perbuatanmu mempersehtnkan aht (dengan Allah)
sejak dahulu'. Sesungguhnya orang-orang yang zlwlim itu mendapat

silrsaanyangpedih. " (Qs. Ibraatriim |al:22)

ooo
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i4 4i-Fs\;t"b # 3i A 6,Fe-11

"Sesunggulvnyahantba.hanrba.I(u,l<ffi\uddakilapot
bcrluasa atas mr.r.el<a. Dan atl<uplah Tuhmrrw sebagai

purjagd." (Qs. Al Israa' [17]: 65)

Allatt Ta'ala berfirman kepada iblis, "Watrai iblis,
se$xrgguhnya hamba-Ku yang taat kepada-Ku, mengikuti perintatr-Ku

dan menyelisihimu, tidak ada hujjah bagimu terhadap metreka."

Talrwil firman Allah: $#3A)GS @an cuhuplah
Tuhanmu sebagai penjaga)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai
Muhammad, cukuplatr Tuhanmu sebagai penjagamu dan Penopang

urasanmu, maka lakukanlah perintatr-Nya" ajaran-Nya

kepada orang-orang musyrik dan jangan talnrt dengan siapa prnr, karena

Dia telatr menjamin rurtuk menjagamu dan menolongmu."

Hal itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat berihrt ini:

22561. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, ,st,(e'\L
$. 1At -6SW # 6 A "sesungguhnya hamba-

hamba-Kt, kamu tidak dapat berhtasa atas merelu. Dan
cuhtplah Tuhanmu sebagai penjaga." Hamba-Nya adalah

orang-orang mukmin. AJlutr berfirman dalam ayat lain, fi;
5f-Y., j ,iV';!;r. <rii 3; |,!:t& "sesunsguhnya
kefuasaanya (syetan) hanyalah atas orang-or(mg yang

mengambilnya jadi pemimpin, dan atas orang-orang yang

mempersehttukannya dengan Allah" (Qs. An-Nahl [6]:
loo)u83

rI83 Ibnu Athiyatr dalarnAl Muhorru Al l{ajiz (3!47|)tanpamenyebutkan sanad.
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,dy: t#i ui:itr # c 6fifi 
i, -J,4; "$i'F:5(

"Tuhanunu adaloh y Mg melay arl,an l*pol-l*N di lautan
unfntkrrut, dgtr lran'w mencari seb agpart dfrti l<flrurlio,Ny a.

SenrngguhnyadiaadalahMahaPmyayangterhadapnan."
(Qs. Al Israa' [17]: 66)

Allah Ta'ala berfirman kepada kaum musyrik yang

menyekuhrkan-Nya, "Wahai kaum, Tuhan kalianlah yang telatr

menjalankan kapal-kapal itu di laut dan mengangkut kalian

dengannya."

Firman Allah, 4ri ai!!i!. "Agar kamu mencari sebogian

dari karunia-Nya." Maksudnya adalah, dengan mengendarainya

mengantarkanmu ke tempat perdaganganmu dan tuntutan

kehidupanmu, mencari kanuria-Nya.

Talrwil fiman Altah: q& G(dy(Sesmgsuhnya Dia
adalah Maha Penyayang terhadapmu)

Sesungguhnya Allah Matra Pengasih terhadap kalian, yaitu

dengan dilayarkannya kapal-kapal itu di lautan, sebagai kemudahan

dari-Nya bagi kalian untuk mencari karunia-Nya di negeri yang kalian

kehendaki, yang jika tidak karena kemudatran dari-Nya maka kalian

akan mengalami kesulitan untuk menempuhnya. Sebagaimana telah

kami katakan dalam firman Allah, H r;j-"Melayukan untulonu."

22562. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Altah, A C Siiii'H ,r;- "$i'F: "ruhanmu

,./ z o)rz
u-+;'r};
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adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untubnu," ia

berkata, "Maksudnya adalatr menjalankan kapal-kapal.'l I e

22563. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman Allah, oj"$i:p.3
#, gSin\iLJ "Tuhanmu adalah yang ' 

melayirkan

kapal-kapal di lautan untulonu," ia berkata, "Maksudnya

adalah melayarkannya d lautarr. " 
t 1 st

22564. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, ia berkata: Ibnu Abbas berbicara,

mengenai firman Allah,iJf 43i3ti H oj- "$i'p.3
"Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan

untulonu," ia berkat4 *Maksudnya adalatr menjalankan."l 186

22565. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang firman Allah, #i AA:;|'H *j-"$'F.3
"Tuhanmu adalah yang melaywkan kapal-kapl di lautan

untuhnu," ia

menjalankannyu.rlI87

berkata, "Maksudnya adalah

ooo

ttB Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q2f.3S) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toail
(3/soe).

rrEs 16no Abi Hatim dalam tafsir (7D338), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyttn
(3D56), dan Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (3160).

1186 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q n$q.
I tE7 Al Mawardi dalarr. An-Nukot w a Al' Uytn (3 D56).
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"ii iLft;i*iuyS y|;.i 
"1 

rt *i + fli #$5
@ S;{ii}Jj6$7A

" D en ap abila l<frnyu ditimp a b alwy a di lauton, nisc ay a
hilartglah siapa yang l@nru sera lecttali Dia, mal<a tatl<ala

Dia menry elonatl<mt l<anuu ke dar atart, l<mnu b up aling. D an
marwsia iat adflldh selalu tidakbertcrima lcasih."

(Qs. Al Israa' U7k 671

Allah Ta'ala berfirman, "Jika kalian mendapatkan kesusahan di
lautan, hilanglatr siapayang kamu seru."

Ia berkata, "Kamu kehilangan tuhan dan sesembatran yang

kalian seru selain Allah. Mereka lari dari jalanmu dan tidak mampu
menolongmu, sehingga kalian tidak mendapatkan yang kalian seru

untuk menolongmu kecuali Allah, dan ketika kamu telatr menyeru-Nya

dan Dia menolongmtl serta mengabulkan doamu, menyelamatkanmu

dari kesusatran di tengatr lautan, kalian pun berpaling dari hal-hal yang

diserukan oleh Tuhanmu, yaitu melepaskan diri dari sesembahan dan

tuhan-tuhan itu, dan sennn untuk mengesakan-Nya. Itulah kekafiran
kalian terhadap nikmat-Nya SiKor"ij'o$ 'Dan manusia itu adalah

selalu tidak berterima kasih', jika manusia mengingkari nikmat Tuhan-

Nya."

ooo

J r Q€ ?1;,Ej 5 li aLi*.,*. 6 :4tn
i,#)Ktil

"Mal<fl dpakahlranau mqaso cunan (df,rilvilcttmfrrr Tulwt)
yangmeniungkirbdlikl<frnsebagiandmatanbqsamal<annt
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atau Dir meai,lupl<arr (arrgm l<sas yarllg men$awa) batu.
baml<cal? Danl<atryu ddak ol,an madapatlcm seor:(mg

pelhdungpmbogimu." (Qs. Al Israa' [17]: 68)

Allah Ta'ala berfirman, "Jadi, apakatr kamu merasa aman (dari

hukuman Tuhan) wahai manusia? Siapakatr Tutran kalian sedangkan

kalian telah mengingkari nikmat-Nya? Dia telatr menyelamatkanmu

dari kesusatran yang kalian alami di tengatr lautan, namun kalian justnr

menyekutukan-Nya dalam peribadalran kepada-Nya.

"r$+L'{,,,i*6 "Yang menjungkirbatikkan sebagian

daratan bersama kamu " Maksu&tya adalah di daratan.

lrC'P$; ,ij i "Atau Dia rneniupkan (angin kcras yang

rnembnva) batu-batu kccil." Maksudnya adalah menghujani kalian

dengan batu dari langrt, yang akan membinasakanmu, sebagaimana

pada kaum Luth.

i,gt:fiV$l! uDan kamu tidak akan mendapatkan

seorang pelindungrun bagimu." Maksudnya adalatr, kemudian kalian

tidak mendapatkan pembela dan penolong dari siksa-Nya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22566. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, i:*St
t C -ei;|e) 

5;S AL'6-!,r*- "Maka apatrah tramu

mer(Na aman (dari hulaman Tuhan) yang menjungkirbalikkan

sebagian daratan bersama kamu atau Dia meniupkan (angin

kcras yang membavta) batu-batu kccil," ia berkata,

"Maksudnya adalah bebatuan dari langit. i' gr$V$ll
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'Dan kamu tidak aknn mendapatkan seorang pelindung pun
bagimu', ma}sudnya adalah yang dapat membela dan

menolong."ll83

22567. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, J;i;lf
t -LH;J.:jfi$rL'6*J1- "Matra apatah tcamu

mer(Na aman (dari huhtman Tuhan) yang menjungkir-
balikkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia meniupkan
(angin kzras yang membau,a) batu-batu kccil," ia berkata,,

"Hujan batu, manakala kalian telatr keluar (selamat) dari
lautan.'I189

Sebagian ahli batrasa Arab menalorilkan firman Allah, J;j I
lrL'Pi; "Atatt Dia meniupkan (angrn keras yang membay,a)

batu-batu kecil," dengan penakwilan, atau mengufus kepada kalian
angin yang kencang berkerikil. Mereka mengambil dalil dari perkataan

seorang penyair berilut ini'Ileo

,*,.J,,it,-i2r5 *-€q ...gtr,fur .1r-'$*
uDan angin r* ^r)r* kam'i dar'i arah'Syam dengan k r; bebatuan,

l ryalorya pe c ahan kapas yang b erhambttr an. "r 
rer

Asal maknu...r6ir adalatr angln kencang yang menerbangkan

kerikil di daeratr AI liashba, yaitu daerah yang terdiri dari pasir dan

bebatuan kecil.

rrst Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D338) dan Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al
'UwrQD57).

"t' Kami tidak menemukannya di antara literatur yang kami miliki.
rrm Ia adalah Al Farazdaq.
Iter Bait syair yang keempat dari qasidah milik Al Ferazdaq yang memuji yazid bin

Abdul MSljk dan mencela Yazid bin Al Mahlib.
Lafazh ,lr;lt $t:S maksudnya adalah drpukul dengan pemukul kapas. Lthat Ad-
Diwan(n6l dan aUu Ubdaidah dalam Majaz Al Qur'an (l/385).
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Dalam sebuah perkataan disebutkan: riyi ";tli Q-; jika ia
melemparnya dengan batu kerikil. Disifatinya angin batrwa dia

berkerikil karena manusia melempar dengan kerikil tersebut.

Sebagaimana perkataan Al Akhthal berikut ini:

!r:..:, '"ik Julr at^ ..),.;\; l,rr' sliJ,;r-u2

,F . ,iJ 6 .rctA. itlz'Jt ,5ii
"Dan aht telah mengetahui tatkala unta itu kembali kc l<ondangnya,

anak burung unta itu berjalan sempoyongan drterpa angin ke orah

Utara. Kamu melempari pohon yang berduri itu dengan kerikil es,

sehingga menumpuk di pohon tersebut."rre

ooo

,fifau apakahl<anau c.l<frn rnr,tdsct (mvm df,ri diLr:rtahl<frr.-
Nya l<tnw l<e laut sel<ali lf,gi, lalu Dia rnetri,lupl,an atas l<anau

angin toparJ dmt ditenggelmnl<mt Nyal<arru disebabl<mt

l<clafiraruruu Danl<frnru tidak dlrfirJ mendnpat seorcmg
perclong W dalanhal ini tuhadap (silcsacn) l<ami.u

(Qr. Al Israa' [17]: 69)

rre Bait syair dari qasidah panjang yang isinya pujian kepada kaumnya dan kecaman
kepada Jarir. Ia berkata pada p.ermulaannya:

'fg, vO' ,y tfut ,* S.r,tiU-?til.*'O\i.i?
l-afa:in.ltlrjt adalah bentuk jamak dari tr\,b "wtayang hamil melebihi sepuluh

bulan". l-afazh'r*lj artinya adalatr kembali ke kandangrrya karena sakit atau

tua. Lafaztr JiJr urtinya adalah anak burung unta. Lafaztr ffi artinya adalatr

mendoypggkan mereka. Lafazh otirr,,Jt 41iny6 adalah pohon yang banyak durinya.

LafazA )trz artinya adalah bertumpuk-tumptk LrhatAd-Diwan Oal. 197, 198).

\Y:41 &-



Allah Ta'ala berfirman, *Wahai kaum, apakatr kalian akan

merasa aman dari Tuhanmu, rurtuk dikembalikan lagi ke tengatr lautan,

sedangkan kalian telah kafir kepada Allah setelatr Allah memberikan
kenikmatan kepada kalian?"

Dikatakan, *Sekali lagi, dan huruf lw dalam finnan Allah qi

kembali kepada laut." Sebagaimana diterangkan dalam riwayat bedl6i
ini:

22568. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
tepqd? kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, )i{:t;bi
{}":-rC "Dwi dikcmbatikannya kamu tre laut sekali'lagi,,,ia
berkat4 'Makzudnya adalah ke laut sekali lagi. W i.r*
di ;(46 "Lotu Dia meniupkan atas lcomu angin topan'.

Maksudnya adalah, yang meratakan dan menghancurkan

rgT*.yggq dilaluiny4 yang diambil dari perkataan ryerekayt'# oi',-a,jjika dia mematahkanny^ ifq ##
'Dan ditenggelamlan-Nya lamu disebabkan kekafiranmu'.
Maksudnya adalalt maka Allah akan menenggelamkanmu

dengan ang4 topan tersebut disebabkan kekafuanm". .i ?,4.*q"'K'b:4 "Dan kamu tidak akan mendapat seorang
penolong ptn dalam hal ini terltadap (siksaan) lami'.
Maksudnya adalah, kemudian kalian tidak akan mendapatkan
penolong yang akan menolong kalian dari tindakan Kami
kepada kalian, dan tidak akan ada yang menuntut perbuatan

Kami karena menghancurkanmr.:r I I 93

Ada yang mengatakan batrwa lafazh 6f bermakna 61ti

sebagaimana iili bermakna [lti dan orang Arab mengatakan bah;

7ic.T,tult,/,.:Ihatui

rre3 16nu Abi Hatim dalam taftir (72338),dalam dua hadits yang berpisatr dengan satu
sanaddaiQatrdah.
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setiap yang menuntut darah, atau utang, atau lainnya, disebut 6ryr

sebagaimana syair berikut ini:

d *'J *rW tf6"Cvrl.'rei,rc

"Merela kcmbali dan kiiang mereka, seakan-akan dialah yang

menonggung kasmaran, yang selalu lelrat dengan pengilattnya' "rtea

Pendapat kami mengenai mengenai makna lata,lo. al qhashif dan

at-tabi, sesuai dengan pernyataan para ahli tafsil. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22569. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah, di;L664;jrX: "Lalu Dia meniuplran

atas lramu angiiopan," ia berkata, "Angin topan."lles

22570. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

. menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Angin topan yang menenggelamkan."l 
Ie6

22571. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, b"4J?
q-*WK "Dan kamu tidak akon mendapat seorang

penolong pun dalam hal ini terhadap $il<saan) Kami," ia

berkata, "Maksudnya adalah penolong."l l e7

,rs lbnu Athiyatr dalan Al Muhtrar At Waiiz (3/4'72) dan Ibnu Hayyan dalam Al

Balv Al MuhithQlS3).
Ites lbnu Abi Hatim dalam tafsir (711335) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil

(3/50e).
rrs Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'uyun (3D57), ia mengatakan bahwa al qashf

artinya adalah yang tenggelam di lautan.

"'7Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QB38).
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22572. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, dari Muhammad, ia berkata: "Penuntut.".
Namun Al Harits berkata 'Maksudnya adalah Penolong dan

pentuthrt."ll9t

22573. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman
Allah, 4.o"6'53'r-tli,'i? "Dan kamu tidak alcan

mendapat seor(mg penolong ptn dalam hal ini terhadap

(siksaan) Kami," ia berkat4 Maksudnya adalah Penuntut."l le

22574. Bisyr kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami.dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 'bQ'i?
$-*"V-C'fi *Don kamu tidak akan mendapat seorang

penolong pun dalam hal ini terhadap (siksaan) Kami," ia
berkata, "Maksudnya adalatr, Kard tidak takut jika ada yang

menuntut sesuafu dalam hal ifu."lzos

22575. Ibnu AMul A'la menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Tsaru menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadab, mengenai firman Allah, -*W!fi'blj,.{?
C.l*Don komu tidak akan mendapat seorang penolong ptrn

f l11 nau:ana dalam ta&ir @al. a39).

"' Abu Ja'far An-Nahhas &lam Ma'ani Al Qtr'an Qtl?s), ia menyebutkan lafazinya
_-- tanpa s4rrad, &n AJEanailen Ma'oi Al Qw'ot Qll27).

12@ Ibnu Abi Hatim dalam ta&ir (7/133E).
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dalam lul ini terhadap (siksaan) I(ami," ia berkata, *Tidak

akan ada yang menuntut dalam hal itu."tzs1

I*rtaz.cna.r6t bentulc jamaknya adalah grtTtt d^ih.

ooo

$ti 6,; rii;i r;;t' ItCffiilcU
@ d-rtCiLnt>{ifrti-%3

"Darr semrrgdnrrya telah l<&ni nntlial<m iltak anak Adam,
Kami anglcut nqela di dnratm df,rr dilautan, Kanibqi

nrlrel<a rezeki dmi yangbdik baik dfln l<clrrli lcbihl,an nrrr.el<a

dmgarrl<elebihf,nyarJgsenJpurutatasl<ebarrydl<orrmakhluk
ycrng telah Kami ciptnl<mt." (Qs. Al Israa' [17] : 70)

Allatl berfirman: Dengan kekuasaan yang telah Kami berikan

kepada mereka untuk memimpin makhluk yang lain, dan Kami

tundukkan semua makluk untuk kepentingan mereka. i1?rr, CS';It
"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam," di atas

punggung binatang tunggangan, dy.-f a'# "Kami anghtt mereka

di daratan," dengan kendaraan, ,;';(t "Dan di lautan," dengan kapal-

kapat yang Kami layarkan bagi mereka . *$ti <; it{i "Kami beri

merelra rezeki dari yang baik-baih" dari makanan dan minumam yang

baik, yaitu kehalalan dan kelezatannya.6L'#*i:t A!i313
i*;i uDan Kami tebihkan mereka dengan trBleb{han yang sempurna

atas lrebanyakan makhlukyang telah Kami ciptakon"

"0r Abdurrazzaq dalam tafsir Q1305) dan Ibnu Qutaibatr dalut Ghorib Al Qur'an
od.2se).

95fi';



wtuAthxhatui

Diriwayatkan kepada karni batrwa maksudnya adalall
kemampuan mereka untuk bekerja dengan tangan merek4
makanan dan minuman ke mulut mereka, yang hal itu tidak mampu
dilakukan oleh makluk lain. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

22576. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, g$'iij
i3t:U "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak

Ado;," ia berkata, j,illj{t "Dan Kami lebihkan mereko.',

Maksudnya adalah dengan kedua tangannya, untuk makan dan

bekerja, sedangkan makhluk selain manusia makan tidak
menggunakan kedua tangawrya.r2@

22577. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdtmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Taid bin Aslam, mengenai

firman Allah, ilqr. V:S';;f-t "Dan sesungguhnya telah Kami
muliakan anak-anak Adam," ia berkata, "Malaikat berkata
'Wahai Ttrhan kami, telah Engkau berikan dunia kepada

Adam, mereka menikmati serta makan darinya dan itu tidak
Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu, berikanlatr

kepada kami di akhirat'. Allah lalu berfirman, "Demi
keagungan-Ku, aku tidak akan menjadikan keturunan bagi

makhluk yang Aku ciptakan dengan tangan-Ku sendiri seperti

makhltrk yang Aku katakan dalam penciptaanny4 Jadilah'
maka j adilatr 6i".:: I 203

"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D339) dan Abu Ja'far An-Nalrhas dalam Ma,ani Al
Qur'an (3/186).

"o' Atlr-Thabrani dalam At Ausath (61196), Al Haitsami dalan Majma, Az-Zava'id
(l/87), ia berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalm Al Kabir sefia Al
Attsdh, dan dalam sou&nya terdapat Ibrahim bin Abdullah Al Massisi, seorang
pendusta Gaedzab) dan haditsnya ditinggalkan (natntk). Sera dalam Al Awdh,
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" (Ingatlah) nfrulwi (yang dihnri ia.i K$r.i pangglil timp

umat ilengan Wmlmphttuya; dmbuangsiapa yury diheril<frrr

lcitab mnalmuya ili tanganlcananrrya mal<t nrrr:el<a hi orl<f,r.

metrtaca kitabrya ia+ ilan m.qeka dnak ilimioya sedikit

tnm." (Qt. Al Istaa' [17]: 71)

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna pemimpin yang

Allah sebutkan, bahwa dia akan memanggil setiap manusia dengan

pimpinannya

Sebagian berpendapat, "Maksudnya adalah nabi mereka atau

siapa saja yang dijadikan panutan di dunia, serta Imam yang diikuti."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22578i. Yahya bin Thalah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Fudhail menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, p9,1b,VtiiZ|Aii-
"(Ingatlah) suatu hari (yang di lwri itu) Kami panggil tiap

umat dengan pemimpinnya," ia berkata, "Maksudnya adalatt

nabi mereka."l2s

22579. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Ambasah, dari Mutrammad bin

AMurratrman, dari Al Qasim bin Abi Al Bazzal\ dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, e,u,ffiZ\ft;i-

yang pada soud-rrya terdapat Thalhah bin Zai4 seorang pendusta. Juga

AMurrazzaq dalm taftir (2305).

"* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD339) dan Al Mawardi dalan An-Nukot wa Al
'Uytn(3D58).
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"(Ingatlah) suatu hoi (yang di hori itu) Ifumi panggil tiap
utnat dengan pemimpinnya," ia berkata" 'Maksudnya adalatl

para nabi metreka."l205

22580. Muhammad bin Arnr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujatrid,
mengenai firman Allah, '#y "Dengan pemimpinnya," la
berkate "Maksudnya adahh nabi mereka."l2ffi

22581. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadalcu dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayatyang sama.

22582. Muhammad menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadatr, mengenai firman Allah, fbVGiL "Tiap
umat dengan pemimpinnya," ia berkata" "Maksudnya adalatt

nabi mereka."l2o7

22583. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, riwayat yang sama.

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah, Allah
akan memanggil mereka dengan kitab catatan amal perbuatan yang

telatr mereka lakukan di dunia. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

22584. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

tM lbid.
"* Ibid.tN AHwra*raqdalam r"fsir el3o6), AI Baghawi Mlam Ma,alim At-Tozil (3/5ll),

dan Ibmu Jauzi d^lan Zad Al Masir (5156).
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kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allr ah,'Ey,{6'iLvAii '{t"soaory suatu turi (yang di

tni itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya," ia

berkata, 'Maksudnya adalah apa yang telah dikerjakan dan

dicatat. Barangsiapa dibangkitkan dalam keadaan bertalora

kepada Allah, maka dia akan membawa kitab dengan tangan

kanannya, kemudian membacanya dan bergembirq dan sekali-

kali Dia tidak akan menzhalimi hamba-Nya, seperti dalam

ayat, # r,VVYiV "Dan sesungguhnya kcdtta kota rtu

benor-benor terletak di iolan umum yang terang." (Qs. Al Hijr

[5]: 79) Al imam adalah apa yang telah ditulis dan

dikerjakan."l2ot

22585. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, mengenai firman

eiarr, e,u,V6'iZ}ft&."(Ingatlah) suatu hmi (yang di

hari iti) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinrrya," ia

berkata, "Dengan amalan mereka."l2@

22586. Mutrammad menceritakan kepada karni, ia berkata:

Mutrammad bin Tsatr menceritakan kepada karrli dari Ma'mar,

dari Qatadatr, ia berkata: Al Hasan berkatq "Dengan kitab

yang berisi catatan amalan rereka."l2l0

22587. Aku diberitatru dari Al Husauu ia berkata: Alu mendengar

Abu Mu'adz berkata: Llbaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara tentang

firman Allah, pb,$iL?Itii- "(Ingatlah) suatu hari

tzoa 1i6r1kami temukan hadir dengan sanad dan lafazh ini. Diriwayatkan dari Ibnu

Abbas dengan lafaztr se,lup4 dan Al Mawardi dalun An-Nukat wa Al 'UWn

QDss).
r2o Ibnu Jarzi d^lamZad Al Masir (5165).
r2r0 Abdurrazzaq dalam tafsir (7306).
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(yang di hoi ttu) Kami panggil tiap umat dengan

pemimpinnya," ia berkata, "Maksudnya adalah dengan arnalan

691"L^112ll

22588. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari Abu Ulayyatr, ia

berkat4 "Maksudnya adalah dengan amalan me,reka."l2l2

Lafuurya berpendapat batrwa maksudnya adalall hari saat Kami

panggl setiap manusia dengan kitab suci yang telatr Aku turunkan

kepada merek4 yang berisi perintah dan larangan-Ku. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22589. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu

Zaid berbicara, mengenai firman Allah, {6 jL W i;-
'py,"(Ingatlah) suatu hari (yang di lwri itu) Kami panggil
tiap umot dengan pemimpinnya," ia berkata, "Maksu&rya
adalatl, dengan kitab suci yang dittuunkan kepada merek4
yang berisi anjuran, larangan-Ny4 dan perintah-Nya.

Berdasarkan kitab itulah mereka akan dihisab." Kemudian dia

membaca" qq'G\'{-v{; #). "Dan tiaptiap umat di
antara kamu, I{ami berikan aturan dan jalan yang terang."

(Qs. Al Maa'idaah [5]: a8) Ia berkata, "Asy-Syir'ah berarti

agama, dan Al Minhaj berarti Sunah." Kemudian dia

membaca, q, q &i V u_41 G F '6, "Dta telah

mensyriatkan bogt kamu tentang agama aW yang

diwasiatkan-Nya kepada Nuh." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13) Ia

berkata, 'Nuh yang pertama, dan kamu yang teralchir."l2l3

r2rr 15ru lavzidalamrtT-ad Al Masir (5165) dan lb,nu Katsh dalam a8ir (9147).
t2tz lbid.
r2r3 41 Mawardi dal*t A*Ntthat wa Al'Uym Qnsq.
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22590. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai

firman Allah, eyv$'iuvai;. ,,(Ingatlah) suatu hari
(yang di naii itu) Kami panggit tiap umat dengan

pemimpinnya," ia berkata, "Maksudnya adalah dengan kitab

suci mereka."l2l4

Menunrt karni, pendapat yang paling benar adalatr yang

mengatakan bahwa malaudnya adalah hari saat setiap manusia

dipanggl dengan imart mereka yang mereka jadikan panutan

di dunia Itu karena dalam batrasa Amb, latazh al imam

kebanyakan dipakai untuk sesuatu yang diikuti dan diteladani,

dan mengartikan makna firman Allah dengan batrasa yang

masyhur lebih tepat selama tidak ada dalil kuat yang

menyelisihinya yang hartrs diterima.

Takwil fiman Allah: .$,#+'A):# (Dan

barangsiapa yang diberikan hitab amalannya di tangan kanannya)

Allah berfirman: Barangsiapa diberikan kitab catatan amalannya

dengan tangan kanan 'rl#St:;a,pjl "Maka merela ini akan

membaca kitabrrya itu," hingga mereka mengerti semun yang

tercantum di dalamnya ij 5;JS-'1j "Dan mereka tidok dianiaya

sedikit pun."

Allah Ta'ala berfirman: Allah tidak akan menzhalimi mereka

sedikit pun dalam membalas amalan mereka. Maksud al munfatil

adalatr serpihan yang berada dalam inti atom, dan telah kami terangkan

makna al fatit, maka tidak perlu diulang lagi dalam bab ini.l2rs

r2ra Al Maworti dttam An-Nukat wo At 'Uym (3D58), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (3151l), dan Ibnu Athl,ah dalarn Al Muhtro Al Wajiz (31473).

r2r5 Lihat t"f=ir suratr An-Nisaa' ayat49.
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22591. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada karni dari Qatadatr, mengenai firman
Allah, $i'o$S-'|j "Dan mereka tidak dianiaya sedikit
pntn," ia berkata, "Yang berada dalam pecahan serpihan

atom."l2l6

ooo

@{, 311j{3l**ii j #fioy c 6si3
uDorrt barmgsiap y orJg buta (lwiny d) di hnio ini, niscay a
di alhirar (natti) io dl@nlebihbuu (Wla) dmlcbih tssesat

dnriialfrrr (ialnrryolr.gbenm)," (Qs. Al Israa' U71z ?2)

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang makna yang

diisyaratkan dengan firman-Ny4 +S "Di dunia ini."

Sebagian berpendapat, "Mengisyaratkan kepada nikmat yang

telatr Allatr hit.rng dalam firman-Nya, #i jfi A.i;i;;i3r:i. gSilIJ
i,,;i gL li; * & ;A3: ,t;lir 6 ,{tU; 'Dan

sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami anghtt
merelra di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezed dari yang

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kclebihon yang semryrna
atas kcbanyakan TnaWtluk yang telah Kami ciptakan'. Kemudian Dia
berfirman, # 3t1;;;t ';-.rii 4 ;i # +* e 6( i', 'Dan

barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscrya di akhirat (nanti)

ia alan lebih buta (pula) don lebih tersesat dari jalan (ialan yang

benor)'."

r2rt AMurrazzaq dalam a8ir QROG),Ibnu Qutaibatr dalan Ghoib At Qw'an (hal.
259), danAl Quthubi dalam aBir (101298)
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Mereka

berilail ini:
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

22592. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin Abi
Musg.ia berkata: Dia ditanya tentang firman Allah, 4 39,;3
n t 'j,il; r;3 't?.{i i rt;;1+;i "Dan barangsiapa yang

buta (lwtinya) di dunio ini, niscaya di aWirat (nanti) ia akan

lebih buta (Wla) dan lebih tersesat dari jalan (ialan yang

benor)." Dia lalu berkata: Allah berfirman, ilt: -5. gf';n;
'+ *-,* Afr-%|',.iti <,; A$, ;!'i l, ar#
i,Ji (iL "Dan sesungguhnya telah lfumi muliakan'anak-

anak Adam, Kami anglatt mereka di daratan dan di lautan,

Kami beri mereka rezeki .dari yang baik-baik dan Kami

lebihkan mereka dengan kelebihan yang semryrna atas

lcebanyakan maWiluk yang telah Kami ciptakan." Ia berkata:

Barangsiapa buta unhrk bersyukur dengan kenikmatan di

dunia, maka dia di akhirat akan but4 dan akan tersesat dari

jalan yang benar.l2lT

Pendapat lain mengatakan "Barangsiapa buta di dmia ini
dengan kekuasaan Allah, dan bukti-bukti-Nya maka dia di aktrirat akan

lebih buta." Mereka yang berpendapat demikian menyebu&an riwayat-

riwayat berikut ini:

22593. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah, #le+ C 6(i3 "Dan barangsiapa yang

buta (hatinya) di dunia ini," ia berkat4 "Barangsiapa buta

dengan kekuasaan Allah di dunia, 6*-Era# 'Niscaya

tzt' Abdunazzaqdalam tafsir (2/306).
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di akhirat (nanti) ia alcan lebih buta (pula) dan lebih tersesat

dari jalan (ialan yang benar) '.nt2t8

22594. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, ;rAa;t a
"Yang buta (lwtinya) di dunia ini," iaberkata :rpi d*rirrrl2le

22595. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepad? kami dari Qatadabr mengenai firman Allah, ,i 6(i3
n4 3A r;J!'r?.-Jt 4 #;A '.e!i "Dan barangsiapa vang
buta (latinya) di dunia ini, niscaya di alchirat (nanti) ia akan

lebih buta (prla) dan lebih tersesat dari jalan (ialan yang

benar)," ia berkata, "Barangsiapa di dunia ini buta dengan apa

yang dia lihat (nampak) di dalamnya dari berbagai nikmat
Allah, ciptaan-Nya, dan keajaibannya, 3;l;;;'r;-*ii a #
iai, 'N*"oyo di affitirat (nanti) ia alan lebih buta (ptta) dan

lebih tersesat dui jalan (jalan yang benar) '. Dia buta dengan

perkara akhirat yang gaib baginya."r220

22596. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karni dari Ma'mar,

dari Qatadah, mengenai firman Allah, 6.1a;yr,i 6(J3
"Dan barangsiapa yang buta (hatirrya) di dunia ini," ia

r2rE Di.iwayatkan dari Ibnu Abbas dengan lafaztr serup4 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
Q n340), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3l5ll).

'2re Mujalrid dalam aftir (hal. 439), Al Farra dalam Ma'ani Al Qttr'an Qll27), dan
Az-Z$aj dalam Ma' oti Al Qtu' an (3 13 53).

r20 As-snyntlri dalem Ad-Dtrr Al Man*w (5/318), ia menisbatkannya kepada Asy-
Sfiktr dalut Al Azhanah dari Qatadah.



berkata "Maksudnya adalatr buta di dunia dari tanda-tanda

kekuasarur-Nya yang diperlihatkan-Nya kepada merek4

berupa penciptaan l*grt, bumi, gunung, dan bintang. 9fr
{--Si 'Niscoya di aWtirat (nanti)', berkaitan dengan yang

gaib dan tidak dia li}rr." #311;;S 'Ia akan lebih buta

(pla) dan tebih tersesat dari ialan (ialm yang beno) '. n t22t

22597. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid ketika

ditanya tentang firman Allah, 't;*iia fi6+lr,i 6(i3
i,"; 3;V {3 "Dan barangsiapa yong buta ftatinya) di dmia

ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan

lebih tersesat dori ialan (ialan yang benu). " Dia lalu

membac4'"JrYi. *S i;{S *iSi a ll " sesungguhnva pada

langit dan bumi terdapat tanda-tanda kehtasaan Allah untuk

orang-orang yang berjman. " (Qs. Al Jaatsiyah l45l: 3)1222

Serta aya! 'U;a yn 
-'Ki1' t; "Dan pada dirimu sendiri

' maka apakah kamu tidak memperhatilyr." (Qs. Adz'

Dzaanyaat [51]: 21) Serta ayat, i VG,i t&rt"*-t; bi
6i;;s 3i; n\ (il 'Dai dt antara tanda-tanda

lrelansaannya adalah dia menciptakan lcamu dari tanah,

kcmudian knmu tiba-tiba meniadi manusia yang

berkcmbangbiak " .(Qs. Ar-Ruum [30]: 20) Hingga firman

Auah, |iS fi -JL ",r-5'i5 *5i31 O ;i li-, "Dan

kepunyaan-Nyalah siapa saia yang ada di langit dan di bumi,

semuanya hanya lcepada-Nya tunduk" (Qs. Ar-Ruum [30]:

26) Semuanya tunduk kepada-Nya kecuali keturunan Adam.

Barangsiapa buta dengan kenikmatan Kami dan tanda-tanda

kekuasaan yang dia ketahui, batrwa semua berasal dari Kami

SurahAI Israa'

rzt Afiurrazzzrqd"1.r1 tafsir Q1306).t* Di dalam manuskrip tercantum setelah lafai}rr O)r, dan >rang benar sebagaimana

yangkami cantumkan.
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dan menjadi saksi atas kekuasaan dan kehendak Kami, maka

dia akan buta dengan akhirat yang tidak pematr dia lihat dan
akan semakin tersesat dari jalan kebenaran.lz3

Menurutku, pendapat yang pding benar adalah yang

mengatakan batrwa maksudnya adalah, barangsiapa di dunia ini buta
dengan bukti-bukti Allah yang menunjukkan batrwa Diatah satu-

satunya Sang Pencipta dan Pengatur, maka dia akan buta dengan

masalatr akhirat yang tidak pernah dia lihat dan saksikan, dan akan

semakin tersesat dari jalan yang benar. Yakni: Semakin tersesat dari
jalannya di duniayang telah dia saksikan dan dia lihat.

Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling benar, karena

Allah Ta'ala tidak mengkhususkan dalam firman-Ny4 "rS C 6(ij
"Dan barangsiapa di dunia lnl. " Maksudnya adalatr di dturia. giJ
"Buta (hatinya)," maksudnya adalatr, butanya orang kafir terhadap

dalil-dalil Allah. Akan tetapi, maksud buta di sini adalatr buta terhadap

kenikmatan yang telatr Allah karuniakan, berupa kemuliaan yang

diberikan kepada keturunan Adarn, diperjalankannya mereka di laut dan

daratan, serta beberapa nikmat yang telah Allah sebutkan dalam ayat

tersebut. Batrkan dalam ayat tersebut diumumkan arti buta di dunia.

Oleh karena itu, maknanf menjadi umum, sebagaimana Allatl
mengumumkan dalam makna ayat tersebut.

Terdapat perbedaan qira'at dalam firman Allah, 't;-$ia#
;iiI. Semua ahli qira'at membacanya dengan knsrah pada huruf

pertama dalam firman Allah, #dt O 6(i5. Sedangkan firman
Allall 61+.{i a rt mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya

dengan imalah (arfiarafathah dan kasrah), seperti firman /.Jilah, Ofi
,;S't;-.9'i.

ra Ibnu Katsir dalam tafsir (9i48), ia menisbatkannya kepada Ibnu Zaid secara lafazh,
taapasanad-
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Adapun sebagian ahli qira'ar Bashratr membacanya dengan

fothahrzza dan menakwilkan maknanya menjadi, "maka di akhirat

menjadi lebih buta" Mereka berdatit dengan firman A[ah, ry3iV
"Dan lebih tersesat dori ialan (ialan yang benar)'"

Qira'at tersebut paling be,lrar di antara dv qira'at yang telah

kami sebutkan, berdasarkan dalil yang disebutkan oleh atrli qira'atyanig

membacanya demikian. Hanya saja, bacaan ini maknrh karena

menjadikan makna yang dimaksud *buta mata", yang tidak bisa disifati

dengan kalimat "lebih", sebagaimana ucapan futan lebih buta dari fulan,

kecuali dengan mastrknya lafazhS6( atau d;f' sebab buta mata tidak ada

tingkatannya, padahal permasalatran di sini tidak demikian.

tu AtKisa'i dan Abu Hamzah membacanya ,rcl'rVtt\ d'ii ,*l f eig'iit
i*'J:r?, dengan kedua huruf zr im yang kasi'ah. pilil frereka adalah,

iai "iif UeirU"tr meqia.di hwuf ya jika kamu berkata oriif. ladi, yang

membacanya dengan imalah,(membaca antzrafathal d^n l(asrah\ lebih baik.

Lainnya membacanya f aengan tarrya imalah' Dalilnya adalatr' huruf ya

tersebut telatr menjadi iifWena adafathah sebetumny4dan aslinya yatn i)
pl cs J'r,,i dengm huruf ya drbacafahah,'ofl iy,7r,,1l i,ii dengan mem-

if*n;"Ul^hgnrfya. Jadi, hunrfya dibalik menjaAi aiytarena harakatnya dan

fahahyang sebelumnYa.

Abu Amr dalam hal ini lebih detail, dia membedakan antara dua bacaan tersebut

karena adanya perbedaan malna. Ay3t pertgma dia baca 4 :f 4 oS *
dengan imatah dan lafazh ,r&l iTJi n if .dagnfathah, menjadikan yang

awal sifat kedudukannyn Gp*6't*r; Pt dan yang kedua kedudukannya

seperti UU' l'il >af<ni lebih buta hatinya'

runu ratsir-uertata "Brangsiapa buta di dunia demgan apa yang dia lihat dari

tanda-tanda kekuasaan-Nya, maka dia buta dan tidak mampu melihat perkara

alfiirat, bahkan lebih buta dan semakin tersesat dari jalan keb€namn."

Abu Ubaid berkata: Abu Arnr membaca huruf ini sebagaimana yang ditakwilkan

oleh Ibnu Katsir, ;,,b1'il.\\ d'ii , yang aftinya, dia di akhirat lebih buta dan

semakin tersesat jalannYa.

Datilyangmembacanyadengarrimalahyattuinalahd?[fahahndak
be,,€Niamh t€fiadap malm$ akan letapi imalah adal+ Penjekatan terhadap

h*rry", jil@ b€rm;(na J3f .uku bisa dibaca imalah. Huiiah Al Qira'at sal.
407).
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Juga karena makzudnya adalah 'buta hati", yang dalam buta hati

tersebut terdapat tingkatan-tingkatan, yaitu butanya hati orang kafir

terhadap dalil-dalil Allah yang telah mereka saksikan dengan mata

mereka sendiri. Oleh sebab itq bacaan tersebut boleh dan lebih baih
dan perkataan kami ini telah dikatakan pula oleh attli takwil. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat beriktrt ini:

22598. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Su$an

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahi{
mengenai finnan Allab ,"|';+fi,1'fi "N*caya di aWirat
(nanti) ia akan lebih buta," ia berkata, "Maksudnya adalah

buta dari bukti-bukti-Nya diakhirat."r 25

ooo

?* c;$ :sji, ayrJJ ii * ii&: t''4,9
1 ,/ ', 2 "2?'"^i4, i'3a1 (;y,b

"Ddrr sesnnguhny a nsela lwrnpir mefialindl<frrJ l<f,irau dari
apa ydrJg tnlah Karri walryi<m kepadfrrw, dgff kf,nw

menl,&n;rrtymrgl.oinsecorabohorrgtcrhadapl(arni;df,r.l<almt
ildahb"S.t , tenhiah nselca dl<dr mertgarrtill<flnw iadi

sahabu yang setia." (Qs. Al Israa' UTlz 73)

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna fitnah yang

hampir memalingkan Rasulullah dari apa yang telah diwatryukan oleh

Allah kepada yang lain.

"b Abdvnazaq dalam ta&ir W07\ dan Asy-$aukani d^lua Fath Al Qadir @1.
l0l5).
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Sebagian mengatakan batrwa maksudnya adalah mendatangi

tuhan merek4 karena orang musyrik mengajaknya melakukan hal itu,

sehingga Rasulullah terdetik unhrk melalorkannya

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22599. Ibnu Humaid menceritakan kepada karli, ia berkata: Yaqub
Al Quma menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, ia

berkata: Rasulullah hendak mencium hajar aswad, tetapi orang

Quraisy mencegahnya dan berkata, "Kita tidak akan

membiarkan dia mencium hajar aswad sampai dia mendatangi

tuhan-tuhan kita." Rasulullah pun berkata dalam lrortdnya, "Alat

tidak alran mengunjungi tulan mereka lagi setelah merekn

membolehkan aht mencium hajar aswad, dan Allah Maha

Tahu bahwa aht amat membenci perbuatan tersebut. Allatl
kemudian mgmbenci hal itu, dan turunlah ayat,ttL,>y
3,33'i $y ?*Wljq 4yGJ -G^lii cr,^:\; ;:l
J.-i "Do, sesungguhnyamereka lwmpir memalingkan kamu

dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu

membuat yang lain secara bohong terhadap kami; dan kalau

sudah begttu tentulah mereka akan mengambil lramu jadi
s ahabat yang s etia.'r225

22600. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kanri dari Qatadah, mengenai firman Allah, i*j:
ryU4tiHi'|LK-{n1frfr "Dan lcatau Kami tidak

memperhtat thati)mu, niscrya kamu Hampir-hampir condong

sedikit kepada mereka." Telatr sampai riwayat kepada kami

t226 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Wn Qn59), Al Qurthubi dalam tafsir
(10D99), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5167,68), ia berkat4 "Tidak boleh
berprasangka kepada Rasulullatr dalam hal itu, karena mustatril bagi Rasulullatt
dan mustahil bagi sahabat untuk meriwayatkannya."
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bahwa pada suatu malam orang-orang Quraisy mendatangi
Rasulullah hingga pagi, mereka mengajaknya berbicar4
mengagungkannya, menyanjungnya" serta mendekatinya.

Yang termasuk pembicaraan tersebut addah, "Engkau
mendatangkan kepada kami sesuatu yang tidak pemah dibawa

oleh seorang pun, sedangkan engkau adalah tuan kami dan

anak tuan kami, dan mereka terus mengajak berbicar4 hingga
hampir saja mereka mampu mendekatinya (melunakkannya)."

Allatr kemudian mencegah dan menjaganya dari hal tersebut,

x$q" AIU;3'$n6fri*i: "Dan tratau Kami
tidak memperhtat ftati)mu, niscaya kamu lwmpir-hampir
condong sedikit lcepada mer eka. "1227

22601. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 6};4
{j,7 "Agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap
kam|" ia berkat4 "Mereka mengelilinginya malam itu dan

berkat4 'Engkau adalatr tuan kami dan anak tuan kami'.
Mereka ingin agar Rasulullatr melakukan apa yang mereka
kehendaki, dan hampir saja Rasulullatr melakukanny4 tetapi

Allah menjaga beliau. Itulah makna firman Allah, 3"$n
Uif*" +lt=; "Dan kalau Kami tidak memperlant

ftati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit
lrepada mereka."r22B

22602. Al Qasim menceritakan kepada kami , ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jr:raij, dari Mujatrid, ia berkata: Mereka
berkata kepada Rasulullatr, "Datangilatr tuhan kami dan

rz7 Al Watridi dalamAsbab An-Nuzut (hal.196).
r22t Abdurrr-raq dalam tafsir Q/306,307).
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peganglah.' Itulah makn firman Allah. i,4(*. "Sedikit

teryda mereka."rD9

Ularna lainnya berpendapat batrwa ayat tersebut turun karena

Rasulullah berkeinginan menanggtrhkan keislaman safir kauur sampai

waktu yang mereka minta- Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berilart ini:

22603. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaktr" ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan ke'padakq ia berkata: Bapalku menceritakan

keeada[u dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

orio i* glig 4L'c;5 r.'[i & :,(; -{^i,;'e ot
Ua 

'it:i3'1 '(y "ori sesunggulmya mereka hampir,yi+ rb:rf'J t'{
memalingkan kamu dmi apa yang telah l{ami walryukan

lrepdamu, agm kamu membuat yang lain sectra bohong

terhadap lrami; dan kalau sudah begitu tentulah mereka alcon

mengambil kamu jadi salwbat yang setia." Ia berkata, "Kaum

Tsaqif berkata kepada Nabi Muhammad, 'Watrai Rasulullah,

tangguhkan kami satu talnrn sarnpai kami mempersembatrkan

kepada tuhan kami. Jika karni telah mendapatkan apa yang

karni korbankan rmttrk tuhan kami, maka akan kami ambil dan

kami hancurkan tuhan kami, kemudian kami akan masuk

Islam. Rasulullah pun berkeinginan untuk menangguhkan

mereka, maka Allah berfirmaru LUj 3"{fi 3S:"i it li:
,t$ A:" fr1-'D* kalau Kami tidak memperhtat (hati)mu,

niscaya lamu lwmpir-lnmpir condong sedikit kcpada

mereko'."1230

'" Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toruil (31512).
1230 61 Mawardi dalam An-Nulat wo Al 'Uyn QD59) dan Ibnu Athiyatr dalan Al

Muhoro Al Wojiz (3 147 5).
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Pendapat yang bnar adalah yang mengatakan bahwa Allatl

memberitatnrkan Nabi-Nya Mutrammad SAW, bahwa kaum musyrik

hampir memalingkannya dari apa yang Allatr watryukan kepadany4

untuk mengerjakan amalan yang lain, dan itu merupakan kebohongan

kepada Allah. Bisa jadi maksudnya adatalL mereka mengajak

Rasulullah untuk mendatangi dan menyentuh tutmn mereka. Atau yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang bani Tsaqi[ dan permintaan

mereka, sebagaimana kami riwayatkan. Atau yang lairurya, tidak ada

penjelasan dalam Al Qur'an dan hadits yang memastikan hal itu.

Perbedaan tetap ada dan tidak adayang lebih benar kecuali kita

mengimani dari zhahir ayat tersebut, sampai ada hadits yang dapat

diterima dan dijadikan dalil untuk menerangkan malcna yang dimaksud.

Talrwil fiman Allah: n+ it33J 63 fo"" kalau sudah

begitu tentulah mereka akan mengambil kamu iadi sahabat yang

setia)

Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu melaksanakan apa yang

mereka seru, yang dapat memalingkan dari apa yang Aku watrytrkan

kepadamu, niscaya mereka akan menjadikanmu sebagai satrabat yang

setia, dan kamu akan menjadi wali bagi mereka dan mereka menjadi

wali bagimu."

ooo

i4 t#, ;1)L Llj L"{';i, 6ft n -{1i

"Dcrrt l<alau Korni dnak metnper:loirrr (lwi)nw, niscay a l<mu
twnplr -lwnpir condong sedikit lnpado msek&"

(Qs. Al lsraa' ll7lz 74)
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Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad, jika Kami tidak

memperkuat hatimu dengan perlindungan Kami kepadamu terhadap apa

yang mereka seru dari fitnah tersebu! ry$ AAH|SK)^
"Dan lralau Kami tidak memperhnt (hoti)mu, nisccya kamu lwmpir-

hampir condong sedikit kepada merelra," niscaya kamu hampir

condong kepada merek4 dan hatimu akan sedikit hmak lantaran adanya

keinginan dari engkau unhrk melakukan perbuatan yang mereka minta.

Ketika turun ayat ini, Rasulullah berkata, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22604. Muhammad bin Basysyar menceritakan hal itu kepada kami, ia

berkata: Sulaiman menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai

firman Allah, ry q" 4LHj ',r'$n 3# i,*i:
"Dan kalau Kami tidak memperlwat (hati)mu, niscoya komu

lumpir-lwmpir condong se/lkit kepada meyk1," ia berkata"

"Nabi SAW bersabda, f utJ * ildi<, ) '(Ya Allah),

janganlah Engkau biarkan urusan diriht hanya kepadaht

s elrej ap mata 1run'. "r23 
|

ooo

W631{'f +6 J;+;ttdi.7b- GviJ f'y

@6;
"Kalf,utsriadiilsnikian,benm-benmlahKamial<rrrrrasalcon
kepadamu (siksoan) bulipat gandn di &urd,n ir.i dnr.b"Srttt

r23r Diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam Maima' Az-Z*ra'id (10/l8l), Al Hindi
dalam Karu Al Ummol (3674), Al Ajluni dalam Kasyf Al Khafa' (lDl7), Al
B4ghawi dalam Ma'alim At-Tatail (31513), dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa

Al'UytnQD60\.

-

! rrn
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(pulasilsaan) buhpat gandf, sesdah moti, df,rrl<*ntu fidak
al<frrr mendapatlran seorcmg penobng fur. terhanf,D Karti."

(Qs. Al Israa' llTl:75)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Mutrammad, jika kamu sedikit

condong kepada orang-oftrng musryik terhadap permintaan mereka,

maka pasti akan kami rasakan kepadamu siksa yang berlipat ganda di

duniq dan begitu pula setelah kematian.

Pendapat kami mengenai hal ini sesr.rai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

22605. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

aua, .;r11j, J+;'rt;s J4 6i;:J 6y "Kotou teriadi

demikian, benar-benarlah Kami akan rasakon kepadamu

(siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begrn (pula siksaan)

berlipat ganda sesudah mati," ia berkata, *Maksudnya adalah

siksaan yang berlipat ganda di dunia dan aktrirat."l232

22606. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman Allah, ,*fi -11 "Berlipat ganda di dunia

ini." laberkata, "Makzudnya adalah siksanya." 9t7S J;+;
"Berlipat ganda sesudah mati." Ia berkata, "Maksudnya

adalah siksa akhirat. " 
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ra2 Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al 'Uytn (3D60), Al Alusi dalam Rri Al Ma'ani
(lsllzg),dan Ibnu Jauzi ddmrZadAl Masir (5/69).

ra3 Mujahid dalam tafsir (hal. 440).
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22607. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang

sama.

22608. Al Qasim me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

22609. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai fiman matr, 61

+t15,1;+t i!.iit,-7-3*. 6\g:J "Kalau teriadi demikian

benq-benarlah lhmi akan rosakan kepadamu (siksaan)

berlipat ganda di dunia ini dan begin (pula siksaan) berlipat

ganda sesudah mati," ia berkata "Maksudnya adalah siksaan

di dunia dan akhi"at."l234

22610. Mutrammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadatr, mengenai firman Allah, ,1;+;7liSJ-3*.
g(S "Berlipot ganda di dunia ini dan begitu (pula sitrsaan)

berlipat ganda sesudah mati," ia berkata "Maksudnya adalalt

siksaan di druria dan akhirat."l23s

22611. Aku dib€ritatru dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: lJbaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Allatr:,2t15,1:A3ri."fi,-1b-"Berlipat
ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda

r23n Al Baghawi drllam Ma'alim At-Taruil (31513).
ra5 AMurrazzaq dalam taftir (?307).
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sesudah moti," ia berkatq "Maksudnya adatatr siksaan dunia

darr oldri"at.,l236

Sebagian ahli bahasa Arab berkata tentang firman AUan, 61

,iS-i;+ AiilJ"xrtou terjadi demikian, benar-benarlah Kami

akan rasakan kepadamu (siksmn) berlipat gonda di dunia ini," *r,ata
ringkas, seperti perkataarmu, "Siksaan dunia yang berlipat ganda"

9t17rt,i;At "Dan begitu (ptla siksaan) berlipat ganda sesudah mati,'
sedangkan keduanya adalah siksaan, maka siksa setelatr mati lebih

dilipatgandakan daripada siksa di dunia.r237

Talrwil firman Allah: f;Wa34Ji for" hanu tidah
ahan mendapathan seorang penolong pun terhadap Kami)

Atlah berfirman: Wahai Muhammad, jika kamu condong

kepada orang-orang musyrik, kemudian Kami timpakan kepadamu

siksa dunia dan akhirat karena kecondonganmu kepada merek4 maka

engkau tidak akan mendapatkan penolong yang menolong dan

mencegatrmu dari siksayang kamu dapatkan.

OOO

i ri;5"6. 3;A,;Ji',, 6C;,5 ri,t: sg

U$yci46?{
u D mt sesnngguhny a benar.bewnr fiiff eka harnplr nenthfrnut
gelisah di negui (MalrJlurh) rmtuk n.engusitrlttu dmipadanya
dmlralau toidi deffrikidrr, niscaya sepeningalnru nsela

fidflk tingal melainl<m sebentm sai*u
(Qs. Al Israa' lLTl:76)

t23! fbnuAtlriyah dalem Al lyttthorr At Wajiz(3t475).
1237 Abu Utaidah dalarn Majaz Al Qar'in (1/386) dan Az-Zajaj dalam Ma'ani Al

Qtr'ot(3D54).
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Allah berfir:nan: Mereka benar-benar hampir membuatnu

gelisatr di negeri tempatnutinggal untuk mengeluarkanrru darinya.

Firman Allah, #JV&6H-J(5 "Dan kotau terjadi

demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan

sefuntu saja." Malsudnya adalah, jika mereka mengeluarkanmu dari

tempat tinggalmu, maka mereka tidak akan tinggal setelah kepergianmu

kecuali sebentar, sampai siksa itu datang dengan segea

Ahli talo^,il berbeda pendapat tentang siapa yang merrbuat

gelisah Rasulullah dan tempat tinggal mana yang dimaksud?

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang

Yatrudi, sedangkan negeri yang dimaksud adatah Madinah.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berilut ini:

22612. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya ia berkata:

Hadhrami menyangka telatr sampai kepadanya berita batrwa

sebagian orang Yatrudi berkata kepada Nabi Muhammad,

"Buminya para nabi adalatr Syam, dan bumi ini bukan bumi

para nabi." Lalu tunrnlah firman Allah, -4i)5) \;'4 bb
€:'ii'62 "Dan sesungguhnya benar'benar mereka no*pt,
membuatmu gelisah di negeri (Maklal1."rztt

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah kaum Quraisy,
sedangkan negeri yang dimaksud adalah Makkatl. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

22613. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, ti't: uy

r23t IR Al Baihaqi dudram Dala'il An-Nubtw'wah (5D54) dan Al Mawardi dalan An-
NukdwaAl 'UWrQf26D.
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# J v;6+ 5j,.{.J tisiii 1;A ;Ji, 6i}5)
"Dan sesungguhnya benar-benar mereko lampir membuatmu

gelisah di negeri (MakJrah) untuk mengusirmu doipadanya
dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka

tidak tinggal melainkan sebentu saja," ia berkata" "Ahli
Malkah berkeinginan mengeluarkan Nabi Mutrammad. Jika

mereka memang melaktrkan hal itu, maka mereka tidak akan

tinggal di dalamnya kecuali sebentar. Akan tetapi Allatt
mencukupkan mereka untuk mengeluarkannya dengan

memerintahkan Nabi-Nya turtuk keluar (hrjrah). Namun

meskipun demikian, sepeninggal Rasulullah, mereka tidak

tinggd lama di Makkah sampai Allatr menghancurkan mereka

pada Perang 3r6*.r:123e

22614. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman Allah, t 6f:)i
€:'ii "Benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di
negeri," ia berkata, "Mereka telah melalcukannya, dan setelah

keluarnya Rasulullah, mereka tidak berdiam di Makkah

kecuali sebentar, sampai Allah menghancurkannya pada

Perang Badar. Itulah sunatullah kepada satu kaum yang

berbuat demikian kepada ufusan-Nya." 1240

22615. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid, mengenai firman Allah, 4 $t {'+

r23e Ibnu Abi Hatim dalam taftir Q D34l).
12* Abdurrazzaq dalam tafsir Qt3O7), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31514),

dan Al Qurthubi dalam tafsir (10/301).
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"Niscaya sepen@galmu (mereka tidak tinggal) melainkan

sebentar saja," ia berkate "seandainya orang-orang Quraisy

mengeluarkan Muhammad SAW, maka mereka pasti disiksa

karena perbuatan tersebut." l24 l

22616. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karri, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

Di antara dua pendapat tersebut yang lebih benar mentrutku

adalah perkataan Qatadah dan Mujatrid, karena firman Allah, o$
,i;Ji i -6i,r# t;'4 "Dan sesungguhnya benar-benar merelra

lwmpir membuatmu gelisah di negeri," termasuk dalam rangkaian ayat

yang menerangkan tentang kaum Quraisy, sedangkan orang-orang

Yahudi tidak disebutkan dalam rangkain ayat sebelumnya. Oleh karena

itu, firman Allah titt: ug "Dan sesungguhnyo benar-benar mereka

lwmpir," yang diartikan gntuk mengganrbarkan keadaan orang-orang

Qgraisy, dan mengganrbarkan rangkaian yang telah disebutkan

sebelumnya, lebih tepat daripada arti yang lainnya. Sedangkan maksud

latazh fii "sebentar" yangdikecualikan oleh Allatr dalam firman-Ny4

#Stt + 6Yt_J 6D "Dan lalau terjadi demikian, niscaya

sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainlran sebentar saja," luga

ada yang mengatakan batrwa itu antara keluarnya Rasulullah dari

Malkah hingga terbuntrhnya kaum muqnikin Quraisy pada perang

Badar. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

22617. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadakrl ia berkata:

Bapakktr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, #J!&<-,yir*6fi "Dan kalau teriadi

rrt Muiahid dalam taeir Gal. 440).
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demikian, niscqya sepeninggalmu mereko tidak tinggal

melainkan sebenttr saja,n ia berkata, "Ketika Allatt

membinasakan dalam Perang Badar, maka itulah yang

dimaksud dengan mereka tidak tinggal setelahnya kecuali

sebentar.l2a2

22618. Aku diberitahu dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata" mengenai

firman Allah, #$l,rfL 6Y!-J (''5 "Dan katan teriadi

demiHan, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal

melainlcan sebentar saja," ia berkata, "Maksudnya adalatr,

setelatr keluamya Nabi dari tengah-tengah mereka sampai

masa Perang Badar, Allah membinasakan mereka dengan

siksaan dalam Perang Badar."l243

Maksud firman Altall {A, adalah setelahmu, sebagaimana

perkataan p€nyair berikut ini: 1244

t:F;'# *utjr.lt Li ...6K rA.1,. lti:it|.;L

"Tetesan air itu ^rrgt*ti 
setelahnya ,ro*or-ot-, membentangkan

aliran yang di antara keduanya terdapat lwmparan."r24s

r24' Ibnu Abi Hatim dalam t^fsb QD34l).
1213 Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al 'Uytn (3D61) dengan menyebutkan lafaz}l.,

tanpasanad.t4 Al Harits bin Khalid Al Makharmi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandzur

dalam Lisaln Al Arab (elrtri: iiie) dan Abu Ubaidah Mlam Majaz Al Qttr'an

(tD&,387).
1245 Ibnu Athiyah dalan Al Muhwrar Al lVaiiz (31476) dengan lafadrnya, dan Abu

LJbaidah dalam Majaz Al Qur'an (1D64,387) dengan lafazh sebagai berilat:
(+'o# etrjttr Ja;. vfi?i6;rr gr}*

Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al 'Uyrn QD6l).
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Maksud lafail qlr, adalatr setelatrmu. Diriwayatkan dari

sebagian mer€ka bahwa diamembacarrya ',!it?, dan dalam syair ini
semuabermakna satu.

ooo

i,; qarlliW tr ar? (Ltr i3 u "b
" (Korni nenetapkm yolrrg denril<icrJ) sebagoi ffiit l<etcupart
terhodo|rasl.tl-rasl.tlKarl'i"yorrgl(amiufilssebehrml<mrw,

dtrJ fidak al<an l<anu dayod Wnfuhan bogi btettpcr. l@rJi
itu." (Qs. Al Israa' llTlz 771

Allah berfirman: Jika mereka mengeltrarkanmu maka mereka

tidak akan tinggal setelatrmu kectrali sebentar, dan benar-benar akan

Kami binasakan mereka dengan silsa dari Kami. Hal itu merupakan

ketetapan Kami terhadap rasul-rasul yang Kami utus sebelummu, dan

seperti itulah Kami memperlalnrkan umat-umat terdatrulu jika mereka

mengusir rasul mereka dari tengatr-tengah mereka.

I*rta/n ail dibaca manshub, karena dalam firman Allah, {
t.?.{-j i't iWU <rH- "Niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal

melainkan sebentar saia," lafazh 6i? maknanya adalah, sebentar lagi

benar-benar akan Karni adzab, sebagai ketetapan Kami terhadap umat-

unat yeng telatr Kami ufus kepada mereka rasul sebelum kamu, dan

tidak akan kamu dapati perubatran dalam ketetapan kami. Sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22619. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, i3 i'-U
it; (t;i-111J-$:: edti&5 "(Itu ti menetaykan
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yang demiHan) sebagai suatu lcetetapan terlndap rasul'rasul

Kami yang Kami utus sebelum kannu, dan tidak akan kamu

dapati perubalan bagi ketetapan Kami itu," ia berkata

"Maksudnya adalah, ketetapan terhadap umat dan rasul

sebelum kamu yaitu, jika mereka mendustakan dan mengusir

rasul-rasul merek4 maka Allah tidak akan mengnda trnttrk

menurukan siksanya kepada mereka."l246

ooo

'bhifr;r3i';,t:,*,ii * Jt';jti $1-
$55a(fi

"Dbil<frrllah shalnt dmi sesdah matahmi tsrgelhwit sampai

gelap matnnl dsrr (diril<mrrlah pula shalat) Silbilh.

Sesnngguhny a shalat Subuh itu disdl<silcan (oleh 71.aldil<nt)..

(Qr. Al Israa' [17]: 78)

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sAw, "Dirikanlatt

shalat watrai Muharnmad, setelah matatrari'tergelincir' -"

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang waktg yang dimaksud

dengan tergelincimya matatrari.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah wakhr

terbenamnya, dan shalat yang diperintahkan wakftr itu adalah shalat

Maghrib. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

126 Ibnu Abi Hatim dalam tafstr QD3a\.
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22620. Washil bin Abdul A'la Al Asadi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Abu

Ishaq, yaitu Asy-Syaibani, dari Abdurrahman bin Al Aswad,

dari bapakny4 bahwa dia bersama dengan AMullah bin

Mas'ud di atap rumatr ketika matatrari terbenam, kemudian

Ibnu Mas'ud memuaca*t{i o2 JLAi 4}:4"5jti A
sampai aktrir ayat. Ia lalu berkata "Demi jiwaktr yang berada

dalam genggaman tangan-Ny4 inilah waktu matahari

tergelincir, waktu berbukanya orang puasq serta waktu

ditegakkannya *halat. " 
I 247

22621. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadalq dari

Uqbatr bin Al Ghafir, bahwa Utaidah bin AMullalt

memberitatrukan kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud jika

matatrari telah terbenam, maka dia melakukan shalat Maghrib

dan berbuka jika dia puasa. Ia juga bersumpatr dengan ruIma

Allah batrwa itulah waktu shalat Magttrib. Ia mematrami itu

semua sebagai penafsiran firman-Ny4 Jtilt $:'L"iei A
,ii ,;* "Dirikanlah shalat dari sesudah matalnri tergelincir

s ampai gelap malam. ut248

22622. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abi Adi mengabarkan kepada kami dari Sytrbah,

dari Ashim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, ia mengatakan

1247 I{R Al Hakim dalam Al l,fusta&ak Q/363), ia menyatakan ba}rwa hadits ini
shahih me,nurut Asy-Syaikhani (Al Buhlrari-Muslim) dan keduanya tidak

meriwayatkanny4 akan tetapi disepakati oleh A&-Dzahabi. Serta Ath-Thabrani
dalarn Al Kabir (10D63) dan Al Haitsami dalam Az-Zav,a'id Ql54), ia berkata'

"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan semua perawinya shahih."
t'ot Atlr-Thabrani dalarn Al Kabir (10D63), Ath-Thahawi dalarn Sytth Ma'ani Al

Atst (lll55), dan Al Haitsami dalarn Az-Zova'id (7154).

Dalam Shahih Al Bufi:hoi terdapat lafaztnya dan diriwayatkan pula dalam Ath-
Thabrani.
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batrwa inilah waktu tergelincimya matahari, gelapnya malam.

Ia kemudian menunjuk tempat terbit dan terbenamnya

matalrari.l2ae

22623. Ibnu Bas),syar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Manshur, dari

Mujahid, ia berkata: Ibnu Abbas berkata "Tergelincimya

matatrari maksudnya adalatr terbenamnya, Barah (nama

matatrari) telah tergelincir.:rlz5s

22624. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al
Aswad, dari Abdullatr, dia berkata, "Ketika matahari terbenam

itulah. Barah(nama matatrari) tergelincir dari tempatnya."l2sl

22625. Al Hasan bin Yalrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: At-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari

Ibnu Abbas, ia berkata "Tergelincirnya adalah

terbenamnya."l252

22626. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, bahwa Ibnu Mas'ud shalat pada

waktunya dan berbuka jika dia berpuasa, kemudian bersumpah

rae Ibnu Atlriyah dalam Al ltluhtro Al Wajiz (31477).
rzso Az-Zuiaj dalam Ma'ani At Qur'm (31255) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

Gru). Lafa^ g$. dengm ba drbaca fothah adalatr salah satu nama matahari.
Lihat Lisot Al Arob (entrr:'gp.

r25r I{R Al Hakim dalamAl M&a&akQt363),iaberkat4 "Hadits irushahihmenurut
Asy-Syaikhani, s€f,nentara keduaqra tidak meriwayatkanny4 serta disepakati oleh
Adz-Dzahabi). Serta AMurrazzaq ddam tafsir Q/309).

1252 Ab&tnazaq dalam ta8ir Q/310) dan Ibnu Abi Syaibatr dalam Al lufiuhannd
QD3s).
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(dan tidak pematr bersumpah pada waktu shalat laimya)

dengan ruuna Allatl batrwa itulah waktu shalat tersebut. Ia

ke,nrudian membaca dan shalat, sesuai fimran Allah, ',5:1iA
Sji * JL,AI| $a4 "Dirikanlah slulat dori sesudah

matalwri ter gelincir sampai gelap malam. "1253

22627. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

mengenai firman Allah, ,ii q* Jt.#i $:y',itAi ri
"Dirikanlah shalat dari sesudoh matalnri tergelincir sampai

gelap malam," ia berkate "Bapakktr berkat4 *Waktu

tergelincimya yaitu ketika matatrari terbenam sampai gelapnya

malam. Itulah waktu Magluib, yaitu ketika malam mulai gelap

dan matalrari tergelincir karena akan terbenam."l254

22628. Sa'id Ibnu Ar-Rabi menceritakan kepadaku, ia berkata: Su&an

Ibnu Uyainatr menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar

mendengar Abu Ubaidah bin Abdullatr bin Mas'ud berkata,

. "AMullah shalat Maghrib ketika terbenamnya matahari, dan

bersumpatr batrwa itulah waktu yang Allatr tentukan dalam

firman-Nya, ,fii * Jt"#i $3[-,i$i A 'Diritrantah

slalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap

malam'.n1255

22629. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jariralt

menceritakan kepada kami dari Mughiralr" dari Ibratrim, ia

berkata "Ketika matatrari terbenam, Abdullah berkat4 'Demi

Allah yang tidak ada tuhan selain Dia' inilah waktunya shalat

ini'. Tergelincimya yakni terbenamny u.nt256

rr3 Ath-Thatrawi dalzm Syotrh Ma'ani Al A*s (lll55).

'- Al Mawardi drdram A*M*at wa Al' Uyn (3D62).

"'5 Tidak kr-i t€rnukao hadits dengan lafaztr ini di antara literanrr png kami miliki.
116 Abdurrazzaq ddam tafsir (2/301) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn342), dari

Ali.
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Ulama lainnya berpendapat bahwa tergelincirnya matahari

adalatr ketika condong ke arah tergelincirnya (terbenamnya), dan shalat

yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk menegakkannya pada

waktu tergelincimya matatrari adalatr shalat Zhuhur. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

22630. Ibnu Baq,syar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan k pada kami dari Al A'masy, dari Imarah bin

Umair, dari AHurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata
*Tergelincimya yaitu condonglya matahari." l 257

22631. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Syabi,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, 4j1.',ie\ A
,*3i "Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir,"

ia berkata" "Tergelincimya matatrari yakni condongnya."l2ss

22632. Musa bin Affiurrahman menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid

bin Ja'far, dari Nafi, dari Ibnu Umar, mengenai firman Allah,

,isi ljl.',i$i A "Dirikanlah shalat dari sesudah

matahari tergelincir" ia berkata: Tergelincirnya matahari

adalah condongnya.l2se

22633. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

bin Waqid menceritakan kepada kami dari Salyar bin

1257 I{R. Malik dalam Al luluwaththa', pembahasan tentang waktu shalag bab:

Tergelincirnya Matahari dan Datangrya Malam, (hal. 33), serta Ibnu Abi Syaibah

dalan Al lutus hannaf QD3 6).
r25E Abu Jafar An-Natrhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/181), Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Tanzil (3/515) secara mauEtf, dan Al Haitsarni dalam Az-zawa'id

Q 153, 54), secara mafu'.
r25e 46durarraq dalam taftir (?309).
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Salamah, dari Abu Barzah As-Sulami, tentang $:A.;iet j:
..jJri "Dirikonlah shalat dari sesudah matalnri tergelirrcir,"

ia berkata, 'Maksudnya adalah jika telah condong."l2@

22634. Ibnu Humaid menceritakan kenrbali kepada kami, ia berkata:

Abu Tamilatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Al
Husain bin Waqid menceritakan kepada lorri, ia berkata:

Sayyar bin Sdamah Ar-Riyahi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Alctr mendatangi Abu Barzatr, kemudian Bapakku

bertanya kepadanya tentang waktu shalat Rasulullah. Ia lalu

berkat4 "Rasulullah melahrkan shalat Zrutrur jika matahari

telatr condong." Ia kemudian membaca ayat, $:liieii:
.,6i 'Dirikanlah slwlat dui sesudah matalwri

tergelincir '.nt26t

22635. Al Husain bin Ali Ash-shadda'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mubarak menceritakan kepadaku dari Al Hasan, ia berkata:

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad , $:[li$i A'7.//
,Yi ,r* J[#i "Dirikanlah shalat dari sesudah matahari

tergelincir," ia berkata, "Waktu Zruhur adalah ketika

condongnya matatrari dari bagian tengah l*gt, dan terdapat

bayang-bayang di bumi."l252

22636. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan

kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman Allah, 'rirAi"$'

"* Ibnu Katsir dalam tafsir (9/51) dan Al Mawardi dalan AwNuka wa Al 'Uyun

QD62).
t25r TTR Abu Daud dalam Swran (398), An-Nasti (1D73), Ahmad dalam Munad

(3tl2g), Al Baihaqi dalam Stman (l/455), dan Al Albad dalam lrua' Al Ghalil
(lr2r0).

t262 N Mawardi dalan A*Nuhn wa Al 'Uw, QDA) dengan sanadny4 dari Al
llasan dengan lafaz]r yang s€rupa, s€rta Al Baghawi dalelrrr Ma'alim At-Taruil
(3/5ls).
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.#f $'y "Dirikanlah shalat dari sesttdah matalwri

tergelincir," ia berkata "Tergelincirnya adalatt

condongnya."l253

22637. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

riwayatyang sama.

22638. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far, dari

Abu Ja'far, mengenai firman Allah, .#i l]:+',it:Ai A
"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir," ia
berkata, "Pada waktu condongnya matahari."l2fl

22639. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dart Az Zvhri, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Tergelincirnya

matatrari adalatr condongnya setelatr siang hari, yaitu ketika

ada bayang-bayang (dari benda)."1265

22640. Ibnu AMul A'Ia menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, ia berkate "Tergelincimya matatrari adalatr

ketika matatrari condong dari perut langit (tengah-tengahnya)."
t266

22641. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allatl, 'rit$i ri)
,#i l]'+ "Dirikonlaih shalat dari sesudah matalwri

1263 Al Mawardi dalam An-Nutrat wa Al 'Uyn (3D62) dan Al Baghawi dalun Ma'alim
At-Taruil (3/515).

'2s Abu Ja far An-Natrhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/182) dan As-suyuthi dalam Ad-
Dan Al Mantsw(5/321).

r26s Abu Jafar An-Natrhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/l8l).
r2tr Abdurrarraq dalam tafsir (21308).
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tergelincir," yakni jika matahari telatr tergelincir dari

pertengahan langit waktu shalat 7huhur."l267

22642. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firrran Allah, ,#i $1.
"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir," ia

berkata, "Ketika condong."l268

22643. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata"

"Tergelincirnya matatrari adalah ketika ia telatr condong."l26e

Dari dua pendapat tersebu! yang lebih tepat adalah yaqg

mengatakan bahwa maksud firman Allalt ,r3ti $1. iitAi i:
uDrikanlah slulat dari sesudah matalruri tergelincir," adalah shalat

Zhuhur, karena latazl, duluk dalam batrasa Arab artinya condong

(btrkan terbenam), seperti ucapan, l& 4.irii (r$ jika dia condong

kepadanya. Termasuk hadits yang diriwayatkan d.ti 4l Hasan, batrwa

ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, 'tirlr S;1t 'Ut$, a^
maksudnya adalah, apakah seorang laki-laki condong untnk mengulur-

ulur sesuatu yang menjadi haknya?1270

Seperti perkataan penyair berikut ini,

et,',4t &- iili ...a\r ;i ita, tS

1267 lbid.
r2tt Mujatrid dalam tafsir (hal. 440).
r26e As-Suyuttri dalam Ad-Durr Al Mantsur (51322) dengan lafazt[rya, dan Mujahid

dalam tafsir (11369).
127016nu Athiyatr dalamAl Muharrar Al Wajiz (31477).
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"Ini adalah tempat berdirinya kaki Rabah pada walou siang hingga dia

menaruh tangannya dt dahirrya ("#U rnenghalangi sinar matalwri)."

Diriwayatkan lataz}r.glri dengan huruf Da' dibacafathah.

Sedangkan yang membacanya dengan huruf ba' kasrah,

maksudnya adalah, orang yang melihat itu menaruh telapak tangannya

untuk melindungi dari sinarny4 grrna melihat apa yang dia temukan

dari debu-debunya.l27' ln, merupakan penafsiran para ahli tentang

perkataan gharib Ahnt

Syaibani, dan lainnya.

Terdapat hadits

Utaidah, Al Ashma'i, dan Abu Amr Asy-

yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud,

balrwa ketika matatrari tenggelam, dia berkat4 Ct:*o3'r. l*rfazh Cti
adalah nama tempat. Alu tidak tatru penakwilan ini dalam sanad

tersebut termasuk perkataan siap4 apakatr dari perkataan AMullatt?

Jika memang dari perkataan Abdullah, sedangkan dia tidak diragukan

r27r Bait syair ini termasuk kategori rqjiz qatltrab, disebutkan dalam Al-Lisan (entri:

A ,:A dan riwayatnya:7.tj.8t ,5.
Pada baris pertama hanya terdapat padp .41'r, dan ribah adalah nama penuang air,

dibaca kasrah, seperti ?t? - CtJ LSJi:t, yang merupakan susunan batrasa Arab
asli, yakni matahari telatr 6ondon[, sampai setiap orang menanrh tangannya untuk
melindungi wajatrnya dari sengatan sinamya. Juga merupakan bentuk jamak dari
iitl, yakni, matahari itu telah condong dengan tanda telah ditaruhnya telapak

tangailrya di keningrya. Serta dalam Ma'ani Al Qur'an karya Al Farra Qll29)
dengan lafadr: r.;j, serta dijelaskannya bahwa rabah adalah nama penuang air
minum. l*rfaz}n u15 artinya adalah mpngrsir manusia.

Riwayat lain mengatakan: gtri 
"SJi .p dengan memberi harakat fathah pada

huruf ba, yakni nama matahari, yang artiny4 sampai tergelincirnya matahari, dan

yang dimaksud dengan tergelincimya adalah condongty4 baik waktu Ztuhw
mauprmMaghrib.
Al Azhari memilih bahwa makna fuluk dalarr. ayat tersebut adalatr condong untuk
semua waktu;ha]ag kecuali Subuh, karena Subuh justu sebaliknya, sesuai firman
Allatr: ,llelt 0$1. Disebutkan pula oleh Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun (3D63) serta Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Waiiz (31477).

r2" Dalam manuskrip tercantum tulisan tangan.Abu Ubaidatr dalan Majaz Al Qar'an
menulis lirP.
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lagi, lebih tahu daripada ahli gharib yang aku sebutkan tadi, maka yang

benar adalah perkataanny4 karena ahli bahasa Arab lebih tahu tentang

maknanya.

Ahli ShsriD ketika mengatakan hal itu berdalil dengan perkataan

A1'Ajjaj berikut ini:

tat-i € a,i)t 
giii...uii Lk -;k si;3lt,

"Dan mataltari hampir saia tenggelam, aht menaruh tanganht

melindungi dari sinarnya hingga dia tenggela*."1273

Penyair memberitatru bahwa dia melindungi dari sinarnya untuk

melihat terbenamnya. Dan, yang meriwayatkan dengan fathah pada

huruf ba', menjadikannya sebagai nama matatrari dan meng-kasrah-Y'arr

huruf tw adalah untuk menyesuaikan dengan sebelumny4 dengan

makna seperti,,tlr,flf ,t9.

Jika makna dutuk (tergelincir) dalam bahasa Arab adalah

condong, maka tidak diragukan lagi batrwa jika matatrari telatr

tergelincir dari tengatr-tengatr langi! maka dia telah condong ke arah

tenggelamnya, dan itulah waktu shalat Zhutrur. Seperti itulah yang

diriwayatkan dari Rasulullatr, meskipun mengenai sebagian sanad-nya

perlu dikaji kembali.

22644. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin

Mukhallad menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Ja'far menceritakan kepadaku, ia berkata: Yafuya bin Sa'id

r'73 Kelengkapan bait syair tersebut yaitu:

utsii<s'rr'rti li 'u,:e4 &, i( r,i.t \u*t
6eW,s ou-aE) wl! C']',, $iif

Makna lafazh [i: adalah orang saki,! VanB tidak memiliki apa-apa. Maksudnya

adalatr hampir tenggelarn' Lafazh t;li;r artnya adalah menjauh' Lafazh Si''r
lrl! artinya adalah, dia ingin melihat tempat laki-laki yang naik. Lrhat Lisan Al
-* ab lerrtt:'cii> danlilrt. Lrhal D iw an Al' Aii aj Qral. 37 l, 37 2).
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menceritalmn kepadaku, ia berkata: Abu Bakar bin Amr bin
Hazm Al Anshari menceritakan kepadaku dari Abu Mas'ud

Ugbatr bin Amr, ia berkata: Rasulullatr. bersabda, U.(# ny';iat A ,P u,: q ,r:Jttr )ln iiur & "nirir
mendatangiht pada saat tergelincirnya matahari, yaitu lretika

telah condong, kemudian dia shalat Zhuhur bersamopr.nt2T4

22645. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin
Waqid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar bin
Salamatr Ar-Riyahi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Bazah berkata: Rasulullah Shalat Znrhur jika matatrari telatr

condong. Beliau kemudian membaca rr3i $j'yii$i A
" Dirikanlah slalat dari sesudah matahori tergelincir. "

22il6. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakam bin Basyir menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr
bin Qais menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Laila, dari

seorang laki-laki, dari Jabir bin AMullatr, ia berkata: Aku
mengrrndang Nabi Muhammad dan beberapa satrabatnya yang

mau, kemudian makan di tempatkg lalu mereka keluar setelatr

matalrari coadong. Nabi lalu keluar dan bersaM q )t-.6 S-t?,

u"ll-.lr ,*5t'Jt "Keluarlahwahai Abu Baftar, *itot*ri trtoh
tergeliniir."r2Ts

22647. Muhammad bin Utsman Ar-Razi menceritakan kepadakq ia
berkata: Satral bin Bakar menceritakan kepada karni, ia

berkata: Abu Awanatr menceritakan kepada kami dari Al
Aswad bin Qais, dari Nabih AI Anzi, dari Jabir bin Abdullah,

dari Nabi Muhammad SAW, seperti hadits Ibnu Said.

r27a Al Mawardi dalrrrrr AruNukat wa Al 'Ilytn QD62).
1275 Ibnu Athiyatr dalarn Al Muhrro Al Wajiz (3t477) dan lbnu Katsir dalam tafsir

(e/sl).
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Jika perkataan kami benar, dengan dalil-dalil yang tunjukkan,

maka maksud firman Allah, ,ii * 6t ,A1 $'4',iei A
"Dirilranlah shalat dari sesudah matahari tergelincir," adalah shalat

Zhtrhur dan Ashar yang telah ditetapkan oleh Allah dengan batasan-

batasan waktunya, karena kedua shalat itulah yang Allatr wajibkan

kepada kedua nabi-Nya, dan wakttr tergelincirnya,matatrari sampai

gelap malam. Sedangan maksud lafadrl JiUt ,i-b adalah, ketika

mendekati dan menghadapi malam. Sebagaimana syair berikut ini'1276

ti*b ,L,1f,rr r.f l,i
"Malam ini kan kcmbali manalula gelap merryelimu1l.nt21t

Perkataan kami ini dikatakan pula oleh ahli talflvil, meskipun

ada perbedaan tentang shalat yang diperintahkan kepada Nabi

Muhammad untuk mene gakkannya.

Sebagian berpendapat bahwa shalat yang dimaksud adalatr

shalat Magbrib. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat beriktrt ini :

22&8. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadalu, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allarr, ,ii * Jt,Ai )j1."iai ,i "Diritantah shatat

dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam," ia

berkata, "Mulainya waktu malam." 1278

1276 Ia adalah Abdullah bin Qais Ar-Ruqiyqt
r27? Kelengkapan syaq terselut adalatr:'r51lJr1 n4l ,$l;1. Diriwayatkan juga dengan

lafazh] GJ'ti 511, r.i,i i:r1. Litrat Ad-Diwin (187) dan Abu Ubaidatr dalam Maiaz

Al Quian(l/388).
"ru at-naghawi daiam Ma'alim At-Tanzit (3t515) dan Ibnu Athiyatr dalon Al

Iufirharr w Al Waj iz (3 1 47 8).
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22649. Yaqub menceritakan kepadalar, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepadaku dari Abu Rajq ia berkata: Aku
mendengar Ikrimah ditanya tentang aya! 4j!4'riei A
,fii ,i* Jt -Ai "Dirikanlah slnlat dari sesudah matahori

tergelincir sarnpai gelap malam." Ia lalu menjawab, "Ketika
munculnya malam."1279

22650. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua $ari lnu Abu

Najih, dari Mujahid, ia berkat4 "Lafazh ,lotlt .i- artinya

adalah setelatr terbenamnya matahari."l280

22651. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

22652. Mutrammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kee.:da kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman-Nya, ,Ei ,r*'Gelap
malart," ia berkata, "Maksudnya adalah waktu shalat

Maghrib.'1281

22653. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, $i gZ Jt
"Sampai gelap malann," ia berkata, "Makzudnya adalatr

munculnya malam, yaitu waktunya shalat Maghrib.-1282

,rT lbid.
r"0 Mujahid dalam tafsir (hal. zl40).
r2t' Abdr:rrazzaq dalam tafsir (?308).
r2t2 Al Mawardi dalam AwNuka wa Al 'UWn QD62).



Telatr sampai riwayat kep+a kami batrwa Nabi Muhammad

sAw peTah bersabda f;b 6 t|j, ,t" et U"w.v ity t
'e_#r lt;'ttt ,15 q i "segolonganimattu ir"itrtdp berada

dalam fitrah selama merelra masih menegakkan sholat

Maghrib s eb elum munculnya bintang.'rzE3

22654. Aku diberitahu dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tantang

firman Allah, ,i\ * Jy 'So*pri getap malam," ia berkata,

"Maksudnya adalatl kegelapan malam."l284

22655. Ywrus merrceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Bapakku mengatakan bahwa lafaztr ,fii *adalatr kegelapan

malam.1285

Pendapat lafuurya mengatakan batrwa maksu&rya adalah shalat

Ashar. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

22656. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far, dari

Abu Ja'far, mengenai firman Allah, ,ii * "Gelap malam,"

ia berkata, "Shalat Ashar."1286

Di antara dua pendapat yang paling benar adalah yang

mengatakan batrwa shalat yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad

sAw untuk menegakkarurya ketika .,*uk waktu malam adalah salat

Maghrrib, karena makna latai}r,&lJl 63 adalatr sebagaimana yang telatr

SurchAl Isroa'

1283 I{R Ahmad dalam Musnad (31499), Al Baihaqi dalarr. Sunan (11448), dan Ath-

Thabrani dalarn Al Kabir (71183\.
r2ta Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al 'Uyun (3D62).
r2t' Ibnu Hayyan dalanAl Bahr Al Muhith(7197).
r2tt Tidrk kami temukan hadits dengan lafaztr ini di antara literatur yang kami miliki.



TrdrtuAh:Ihatui

kami terangkan, yaitu datangnya kegelapan malam, dan itu tidak terjadi

kecuali setelah terbenamnya matahari, sedangkan waktu shalat Ashar

adalatr antara tergelincirnya matahari sampai hendak masuknya malam,

bukan ketika masuk waktu malam.

Takwil lirman Altah: #iij:.i @an [dirikanlah pula
shalatJ Subuh)

Malaranya adalatr, tegakkanlah shalat Subuh, yakni yang kamu

baca dari Al Qur'an waktu shalat Subuh, dan lafazh tfr'rflt ma'thuf
dengan lafazh a:,tlalr, dengan firman-Nya, *Ai $7 'ritAi ,{
"Dirilwnlah slalat dari sesudah matahari tergelincir."

Sebagian ahli natrwu Bashah berkata, "Jika ada yang berkata,

'Firman AllalL #ii)|i dibaca fatlwh adalah secara ighra', yarit
untuk membangkitkan', maka seakan-akan Allah berkat4 'Dan

tegakkan bacaan pada waktu Subuh'.

Lafah ('r5 5( ;ni'o$ 4 ,.3t $j!i'ri:Ai A
maksudnya adalah, Al Qur'an yang kamu baca pada waktu shalat

Subuh disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat malam dan

mataikat siang.l287

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir dan telatr diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilnrt ini :

22657. Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al Qurasyr menceritakan

kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Al
A'masy, dari Ibratrim, dari Ibnu Mas'ud, dari Abi Shalih, daxi

Abu Hurairatr, dari Nabi Muhammad SAW, mengenai firman

Allah, 6F 6(;;f 'b64'rAi i't:-31 "Dan (dirikantah

r2E7 Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3D55,256).
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pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalqt Subuh itu disaftsikan

(oleh malarl*r1," beliau UersabAa" ,rait'iS*i ;U z<q''.|:t'$X

"Ia disaksikan oleh malaikat malam don malaikat siaig'1'r288

22658. Muhammad bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Adam menceritakan kepada karni, ia berkata: Al-Laits bin sa'd

menceritakan kepada kami, Muhnmmad bin sahal bin Asakir,

ia berkata: Ibnu Abi Maryarn menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari

Ziyadah bin Muhammad, dari Muhammad bin Ka'b Al

Quraztri, dari Fadhatah bin ubaid, dari Abu Dar{a ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, ry- ?bL ?rt.C f it gn- ilb1.

i* "r-t *'lt;-r ,,riir ,./u$r j'fi-W' il\l1q, 4 lF q
6il ai'i et-:Ib',,h ey$' ilu' 

O. 9* i |ftiwi'.#,
d'u ui; t-{5 ,'i{{i;'gi ,.rti. 4t'dt i;rs ti ,* br I
d ,*::#,it 

"yfr-{ 
"rt$titru-'u".q/f,''y ?,t':.

*7 ;A ,ai;Ei ,;tu*; i;,!tt, 4;a italGtr iigJr 
')Ji-:r-,*;;ld'tx 'i; ,:iibt g:yr.;-'i ,iF; ,:;y'Jl*- i|t?

'j,f{U-';b 'i'?,*Lf \ifY- "sesungguhnya Allah membulra

dziHr pada tiga masa dari aWtir malam- Pada mcwa yang

pertama Dia melihat pada kitab yang tidak ada yang

melilutnya kecuali Dia, kemudian menglwpus dan

menetapkan apa yang dikehendaki-Nya. Kemudian pada masa

yang kedua turun menuiu surga Adn, yaitu surga yang tidak

pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdetik dalam hati

manltsia, dan itulah tempat tinggal-Nya dan tidak ada yang

tinggal bersamanya dari keturunan Adam kecuali tiga

golongan, yaitu para nabi, orang'orang yang benor, dan para

r28E TIR At-Tirmidzi dalamTafsir Al Qur'an (3135), Ibnu Majatr dalam bab Shalat

(620), Ahmad dalam Mttsnad 1Z.lil+), dan An-Nasa'i dalam &nan Al Kubra

(l l2e3).
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syahid. Dia lalu berfirman, 'Beruntunglah mereka yang
memasukimu'. Kemudian pada masa ketiga Allah turun ke

langit bumi dengan Ruh-Nya dan para malaikat memandang

dengan teliti. Dia lalu ber/irman, 'BangHtlah dengan

pertolongan-Ku'. Ketnudian Dia melihat-lihat hamba-Nya,

lalu berfirman, 'Barangsiapa memohon ampunan kcpada-Ku,

alan Aht ampuni. Barangsiapa meminta, akan Aht beri.

Barangsiapa berdoa, alran Afu leabulkan'. Demikianlah
sampai terbit fajar." Maksudnya adalah ketika beliau
membaca firman Allah, $r5 6ry;rt'o$ \'r..li'bl.$j
"Dan (dirikanlah ptla shala) Subuh. Sesungguhnya slwlat
Subuh itu disaksiknn (oleh malaikat)."

Musa berkata dalam haditsny4 "Disaksikan oleh Allatr, pil?
malaikat siang, dan malaikat malam."

Ibnu Asakir menjelaskan, "Disaksikan oleh Allah, para

malaikat siang, dan para malaikat malam.ul2Ee

22659. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari
Uqbah bin Abdul Ghafir, ia berkata: Abu Ubaidah bin
Abdullah berkata: Abdullah mengatakan batrwa pada shalat

fajar berkumpulatr dua malaikat penjagq sambil membaca

ayat, (:rl.!i, 5( Fli'f$6'iJii i't:.* "Dan (dirikantah
pula shalat) Subuh. Sesungguhnya sholat Subuh itu disaksikan
(oleh malaikatl."rzeo

22660. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, irt:.}j
r28e Al Qurttrubi dalam tafsir (21250),Ibnu Katsir dalam tafsir (9153,54), dan Abu

Daud dalam ,{ t-Thib (3892).
r2m Atlr-Thabrani dalamAl Kabir (9193,gn6r.
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6rF 5( Fri'f!\'iil "Dan (dirilcanlah pula shalat)

Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh

malaikat)," ia berkata, "Maksudnya adalah shalat Subuh, dan

pada saat itulah berkumpul dua golongan malaikat penjaga,

penjaga malam dan penjaga siang." t2el

22661. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman /.Jllah,;1i 'bl:.i

"Dan (dirikanlah ptla shalat) Subuh," ia berkat4 "Maksudnya

adalah shalat Subuh." l 2e2

Talrwil firman Allah: li# 5( @u disalrsikan)

Dikatakan: Malaikat malam dan malaikat siang menyaksikan

shalat tersebut.

22662. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin

Murratr, dari Abu Utaidah, dari Abdullatr, mengenai firman

Allah, 65 6( ;ni'b}itlr+i it:.tt "Dan (diritrantah

pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksilan

(oleh malail@t)," dia berkata, "Maksudnya yaitu, turunlah

malaikat siang dan naiklatr malaikat malam."l2e3

22663. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, kedua berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Dharar bin Abdullatl

r2er I{R Al Buktrari dalam pembahasan mengenai Al Adzul (648) dan Muslim dalam

pembahasan mengenai At Masaiid Q46), dari Abu Hurairah dengan lafaztr:

keutamaan shalat jamaafi. Ia berkat4 "Malaikat malam dan malaikat siang

berkumpul padq yakq.slalqt,Subuh,'l Ia,berkata, "Jika kamu menghendaki maka

bacalah, $1$ti ttrl ro.lt i,U irliriJt fi-|s."
t2e2 Abdtxra", aqdalam'tafsir Q1308).
r2e3 16ru Katsir dalam tafsir (9/53) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (31515).
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bin Abi Al Hudzail, dari Abi Ubaidah, firman Allah,
(rF <,(;;$r7if#i(5"oan (dirikantah pta

slwlat) Subuh. Sesungguhnya slwlat Subuh itu disaksikan

(oleh malaikat)," ia berkata, *Pada shalat Subuh, disaksikan

oleh penjaga malam dan penjaga siang dari kalangan

malaikat.'l2s

226@. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibratrim, mengenai fi nnan Allah, 6Gfi lrt S'lSlXi irr:.i
$t;.i "Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnyo

slwlat Subuh in disaksikan (oleh malaikat)," ia berkata:

Merelca berkatq *Mdaikat siang dan malaikat malam

berkumpul pada waktu shalat Subuh, dan menyaksikanny4

kerrudian naiklah malaikat malam, sdangkan mdaikat siang

tetap tinggal.'l2et

22665. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadalcq ia'berkata:
Bapakku menceritalcan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkaa: Bapakku menceritalcan

k€padalo dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai finnan
Allah, 6g 6Q;fifSiSj;r3i i't:.33 "Dan (dirikantah

pula slwlat) Subuh. Sesungguhnya sholat Subuh itu disaksikan

(oleh malaikat)," ia berkata, "Maksudnya adalah shalat

Subuh."l2%

22666. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

'N lbid.
r2s Al Baghawi drdratn Ma'alim At-Taruil Qt5l5).
'e As-suyrthi dalun Ad-Dtrr Al Mantsttr (51332).
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Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu A-bi

Najih, daxi Mujahid, mengenai firman Allah448iit.}5
"Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh," ia berkata, "Maksudnya

adalatr shalat Subuh."l 
2e7

22667. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujahid, mengenai firman

aian, 4ii'r1*14jlii1 "oan (dirilanlah ptla shalat)

Subuh," ia berkata" "Maksudnya adalah shalat Subuh. lyat ,L)

655 5(;;f o}t 'sesungguhnva shalat Subuh itu

disaksikan (oleh malaikat)" maksudnya adalatr, malaikat

malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu shalat

Subuh."l298

22668. Aku diberitatru dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, mengenai

firman Allah, #'otit "Dan (dirikanlah pull 1ltalat) 
Subuh,"

ia berkata, "Miksudnya adatatr shalat Subuh."l2e

22669. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada iy,9oY^: Ibnu Tald betkata.

mengenai firman Allah, tirAt oT'"ii "Dan (diripanlah pula

shalat) subuh,,, ia berkata, "Maksudnya adalatr shalat Subuh."

Mengenai ayat, 6F <r(;fi'bf:jtil "sesungguhnva

shalat Subuh rtu disaksikan (oleh malail(at)," ia berkata, "Apa

yang mereka baca disaksikan oleh para malaikat."

Ia mengatakan batrwa Ali bin Abi Thalib dan ubay bin Kab

berkata, ..Maksud shalat Al wustha yang dikhususkan oleh

'2e'Mujahid dalam tafsir (hal. 440).
,re8 lbid.r'' Tidak kanri temukan hadits dengan sanadnidi anAra literatur yang kami miliki'
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Allatl adalah shalat Subuh, ia berkata "Karena shalat Zhutrur

dan Ashar adalah shalat siang, sedangkan Maghrib dan Isya

adalah shalat malam, dan dia ada di antara keduanya. Disebut

juga shalat nantm, dan kami tidak tahu ada shalat yang sering

dilalaikan seperti shalat Subuh."l 
300

22670. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Al Jariri, dari Abu Al Warad

bin Tsumamatr, dari Abu Muhammad Al Hadhrami, ia

berkata: Kab menceritakan kepada kami di masjid ini, ia
berkat4 "Demi jiwa Kab yang ada dalam genggaman tangan-

Nya, ayat, 6F 5( # t$ \-;ii,i i't:.31 'Diritrantah

shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam

dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat

Subuh itu disaksilan (oleh malailcat)." Dikhususkan untuk

shalat Subuh, karena shalat itulah yang disaksikan."l3Ol

22671. Al Hasan bin Ali bin Abbas menceritakan kepadaktr, ia

berkata: Bisyr bin Syu'aib menceritakan kepada lcami, ia

berkata: Bapakktr memberitahukan kepadaku dari Az-Zutri, ia
berkata: Sa'ib bin Al Musayyib menceritakan kepadaku, Abu

Salamah bin Abdunatrman menceritakan kepadaku, bahwa

Abu Hurairatr berkata: Aku mendengar Rasulullatr bersabd4

f, :b d lS' l?rtrr'#,'J3r,'e&3 "tr rroikat siang dan

malaikat malam berlampul pada saat slnlat Subuh."

Jika kalian berkenan maka bacalah, #66 iS'j,Jii i't:.*
$iJ:;5( "Drilunlal, slalat dsi sesttdoh rnotahqi tergelincir

sampai gelap malam dan (dirikanlah pula slwla) Subuh.

Sesunggulmya shalat Subuh itu disatrsitan (oleh malailat)."r302

"* Ibid.
txot lbid.
1302 I{R. Al Bukhari dalamTafsir Al Qtr'an(4717).
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22672. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshr.u, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, ("ri5 5(;rtSf:j;Lt$i i't:.35
"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai

gelap malam dan (dirikanlah ptla shalat) Subuh.

Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malailut)," ia
berkata" "Pada saat shalat Subutr, berkumpullatr para malaikat

siang dan malaikat malam."l3o3

ooo

At, A. J Jir;- J 6'Jit'-^I$ .y, .i€si,ii A
@'r;/

" D an pada seb agiarr malam hari bq serrt ahy arrs talwfudlah
l<mru sebagai notu ibadah turtahfrnbaghw, 'rrntdalt
mudalwrtTuhanrrumengong}al<f,tttukctenqmyarrg

tnpuji." (Qs. Al Israa' llTk 791

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai

Muhammad! bangunlatr pada sebagian malammu dengan membaca Al

Qur'an, sebagai tambatran ibadah bagimu dan sebagai kekhususan

bagimu."

Makna lafazh i43r adalah bangun dan berjaga setelah tidur

pada malam hari. Sedangkan lafazh ih0, maknanya adalah tidur,

sebagaimana perkataan penyair berikut ini: l3m

"o' Mujatrid dalam afsir (hal. 440).
ItB Ghailan bin Uqbatr Al Adawi yang dikenal dengan nama Dzi Ar-Rimah.
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!'r^s )trlt c,yir Uti . ..!;-L'ovltt 6p '.lt

"Apakah tidak lebih baik dia mengetuk pintu kami di trata kav,an-

kau,an dalam lceadaan tidw sehingga dia tidur dengan berselimut

kemuliaan aWtlak?"r30

Al Hathi'atrberkata:

i;.1 lAt ;ttrr ot)f ...q*) :$t + i*'tt
"ftaoAon nirraun mengetukpintuht di kala salabatht bagaikan

tenttra yang sedang terlelap tidur.'r306

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22673. Mtrhammad bin Abdullatr bin Abdul Hakam menceritakan

kepadaku, ia berkata: Bapakku dan Syr'aib bin Al-Laitsi
menceritakan kepada kami dari Al-Laitsi, dari Mujahid bin

Ya d, dari Abu Hilal, dari Al A'*j, dia berkata: Humaid bin

AMurrahman bin Auf mengabarkan kepada kami dari seorang

laki-laki Anshar, bahwa dia bersama Rasulullah dalam satu

perjalanan, kemudian berkata: Aku menyaksikan bagaimana

Rasulullah melalarkan shalat, kbtika Rasulullah tidur,

kemudian bangun dan mengangkat kepalanya ke l*grt,
kemudian membaca empat ayat dari akhir surah Aali
'Imraan,3(1t13 ,il qlv,;li "$tS Eir$l [f e 3t
"sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih

1305 16n Athiyah dalam Al Mtthwrs Al Wajiz (31478) dan Al Mawardi dalarn An-
NukatwaAl'UW(3Dil).

136 Awal dariqasidahAl Hathi'ah adalah:

U',,ry\rt *or:-, '#bi-'A.\S {
Lthat Ad- Diw an (hal. 222).
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bergantinya siong dan malam. (Qs. Aali 'Imraan [3]: 190)

sampai selesai, kemudian menuju tempat air, dan mengambil

siwak untuk bersiwak, kemudian wudhu, shalat, tidur,

kemudian bangun kembali dan melakukan seperti

perbuatannya yang pertama dan mereka menyatakan bahwa

itulah tatrajjud yang diperintatrkan kepada Rasulullah

sAw.1307

22674. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far dan Abdunahman

menceritakan kepada karni, keduanya berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Muhammad

bin Abdurratrman, dari Alqamatr dan Al Aswad, keduanya

berkata, "Tatrajjud adalah setelah tidur."l 308

22675. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada kami, Sufran menceritakan kepada

kami dari Abi Ishaq, dari Abdunahman bin Al Aswad, ia

berkata, *Tahajjud adalatr setelah tidl"."l 30e

22676. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Yatrya

bin Said menceritakan kepadaku dari Syu'bah, ia berkata: Abu

Ishaq menceritakan kepadaku dari Muhammad bin

Abdunatrman bin Yazid, dari Alqamah dan Al Aswad, riwayat

yang sama

22677. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan

r3cr7 I{R. Al Bulhari dalarn Tafsir At Qar'an (4717) dan Abu Daud dan kitar. Shalat

(t367).
r3ot il Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun Qn6q dan Ibnu Athiyatr dalan Al

Muhrr ar Al Wai iz Q I 488).

"@ fbnu Athiyah dalarn Al Muhrrar Al Waiiz (31488).
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kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia

berkat4 "Tatrajjud adatah setelatr tidur."l 3 l0

22678. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim
menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, ia berkata, "Tahajjud
adalatr setelah isya yang terakhir."l3ll

22679. Aku diberitahu dari Abdullah bin Shalih Dari Al-Laitsi, dari

Jafar bin Rabi'ah, dari Al A'raj, dari Katsir bin Abbas, dari Al
Hajjaj bin Amr, ia berkata, "Yang dinamakan tatrajjud adalatr' 
setelah berbaring (tidur)."1312

Tatrwil liman Allah: 6 
^Vg 

(Sebagai suatu ibadah tambahan

bagimu)

Allah berfirman: Sebagai tambahan atas kewajiban yang telatr

ditetapkan atasmu.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang sebab dikhususkannya

shalat tersebut kepada Nabi SAW. Makna keltrususan yang dimaksud

adalah, shalat tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan atas

beliau, sedangkan bagr yang lain hanya sunah. Oleh karena itu,

dikatakan kepada beliau, "Dirikanlah sebagai tambahan bagimu, yakni

kewajiban tambatran dari kewajiban-kewajiban yang telatr ditetapkan

bagimu dan yang lain." Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

22680. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

13r0 Ibnu JavzidalarnZad Al Masir (5174).
r3rr IbnuAtlriyah dalxnAl Muhrrar Al Wajiz(3/485).
t3t' Ibid.
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kepadaku dari bapaknya, qari Ibnu Abbas, mengenai firman

eiarr, 6''{irJ.x4iL,itA "Dot pada sebagian malam

hori bersembattyang tataiudlah kamu sebagai suatu ibadah

tanfiahon bagimu,,, ia berkata" "Maksudnya adalatr dengan

tambahan, yaitu ltrusus bagi Nabi sAw, beliau diperintahkan

(diwajibkan) utuk qiYanullail ;'
Ia berkata, "Tahajjud adalah setelah tidut.'I3l3

Ulama lairurya berpendapat batrwa di}trususkannya bagi Nabi

SAW karena perbuatan tersebut tidak dimaksudkan unhrk menebus

dosa-dosa, sebab Allah telatr menyebutkan batrwa Dia mengampuni

dosa-dosa beliau yang telatr lalu dan yang akan datang. Jadi, tarnbahan

ibadah tersebut merupakan bentuk keutamaan bagi beliau, sedangkan

bagl yang lain unhrk menebus dosa-dosa dan bukan sebagai tambahan'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22681. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, dad Abdullatr bin Katsir, dari

Mujatrid, ia berkata "Khusus sebagai tambahan bagi Nabi

sAw, karena dosanya yang telatr lalu dan yang akan datang

telatr diampruri. Jadi, bagi Nabi, setiap amalan selain mabubah

(wajib), berfungsi sebagai tambatran, karena amalan tersebut

tidak untuk menutupi dosa-dosa. sedangkan bagi yang lain,

amalan selain maldubah (wajrb) berfungsi untuk menebus

dosa-dosa dan bukan sebagai tanrbatran'"I3la

Di antara dua pendapat tersebut, yang paling benar adalah

pendapat yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa shalat malam

telah di}fiususkan bagi Rasulullah SAW, bukan untuk umatnya.

r3r3 Ibnu Abi Hatim dalam tatslr QD3a\.
t3r4 Ibnu Athiyah dalatn Al Muhurir Al Wai iz (3 1488)'
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Sedangkan yang diriwayatkan dari Mujahid dalam hal itu,
adalah pendapat yang tidak ada maknany4 karena Rasulullah lebih
memperbanyak istighfor terhadap dosa-dosanya setelah turun firman

Allah, ik Y: 4i ,, i33 Y 'i'l li }il- "suprya Attah memberi

ampunan kepadamu terhadap dosatnu yang telah lalu dan yang akan

datang." (Qs. Al Fath [a8]: 2) Ayat ini turun setelatr kembalinya

Rasulullah dari Hudaibiyyah. Surah An-Nashr juga diturunkan kepada

Rasulullatr pada tatrun wafatrya Rasulullatr, ymg dalam suratr tersebut

terdapat ayat, ti.f! oV Uyrpti |!t:) 9.'1ii "Malca bertasbihlah

dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kcpada-Nya.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat." (Qs. An-Nashr

Il0]:3)
Diriwayatkan batrwa Rasulullatt beristighfar lebih dari seratus

kali dalam satu majelis, dan telatr diketalui batrwa Allah tidak

menyuruh wrttrk beristighfar kecuali dengan istighfar tersebut Allatr
mengampuni dosanya.

Dengan demikian, jelaslah kekeliruan pendapat Mujahid.

22682. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada karni dari Al A'masy, dari Samr, dari

Athilyah, dari Syatr, dari Abu Umamah, ia berkata, "Itu
sebagai tambatran yang dikhususkan kepada Nabi SAW."l3ls

22683. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, mengenai firman Allah, lrl'atQ'SrOagai suatu

ibadah tambahan bagimu," ia berkata, "Sebagai tambahan dan

Sunnatr bagimu."l3l5

r3r5 trR. Ahmad dalam Mtunad (5D560), Ath-Thabrarri dalam Al Kabir (81145), dm
Abdurrazzaq dalatr Al Mushannaf (3 17 l, 72). .

1316 Abdunrrraq dalam tafsir Q/3lq;.
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rarrwir liman Allah: 6#6i1 StJii;;-,J{;; (Mudah-

mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempalyang terpuii)

Para ulama berpendapat bahwa lafazh ,fS:rk*dari Allatr naka

maknanya wajib, karena orang mtrkmin mengetahui batrwa Allah tidak

akan membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya karena

keutamaan akan balasan terhadap amalan tersebut dan ketaatan mereka"

sebab ghwur (menipu) bukanlah sifat Allah. Tidak diragukan lagi jika

Allah telatr menjanjikan dan mengharuskan, berarti telatr menganjtrkan

unhrk mendapatkan manfaat dari perintah-Nya tersebut. Kemudian jika

yang diperintatr tersebut bersikap taat dan konsekuen dalam

menjalankannya, rulmun perbuatan tersebut tidak mendatangkan

manfaat baginya, dan tidak ada yang menghalangi antara dia dengan

manfaat yang akan dia dapatkan, maka yang menjanjikan tadi berarti

ghuttr (menipu) karena dia telah menyelisihi dari apa yang dia

janjikan. Jika hat tersebut demikian, dan memang tidak boleh bagi

Allah memiliki sifat ghurur, maka benar dan wajib bahwa setiap hal

yang Allah anjurkan berupa ketaatan, Fr16,, atau larangan, akan

dipenuhi oleh-Nya. Mereka berkata: 
'j.i 

dan Jil dali Allah hulnmnya

wajib.

Tal$ ril ayat tersebut adalah, watrai Mutrammad, tegakkanlah

shalat wajib pada waktu-waktu yang telatr diperintahkan, dan

bertatrajudlah dari sebagian malam, sebagai kewajiban yang telah

ditetapkan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatnu ke tempat

kamu berdiri terpuji, sedangkan kamu memuji-Nya dan menginginkan

berada di tempat itu.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna lataz}n maqamam

mahmudo tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat batrwa maksudnya adalatr tempat

Rasulullah berdiri di atasnya pada Hari Kiamat untuk memberikan

syafaat kepada manusi4 sebagai bentuk keringanan dari Tuhan mereka
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atas besarnya kesusalran mereka pada hari itu. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22684. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdr-uratrman menceritakan kepada kami, Su&an
menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Shilatr bin
Zafar, dari Hudzaifah, ia berkata: Manusia dikumpulkan pada

satu dataran, mereka mendengar suiua panggilan sementara

mereka tidak mampu melihat, dan dalam keadaan telanjang
seperti ketika mereka diciptakan, berdiri dan tidak ada yang

berbicara kecuali dengan izin-Nya. Dia memanggil, "Wahai
Muhammad!" Nabi menjawab, ,:,*-ri- A FJ: cJij-;df,i ',:15
'i+u L:$b qi ,ct-ii u.!:J;b.'c*i.6, tteqti ;eU'A'Ati
.;jr r.ii 'q,, i[q ,'4wj 'r):)(j ,:,4t ii ag ui ts l,,t*,
penuhi panggilan-Mu, kebahagiaan dai kcbatkan ada di
tangan-Mu, dan kcburulun bulran lcepada-Mu. Orang yang
berpetunjuk adalah mereka yang Engkau beri petunjulc,

hamba-Mu di lwdapan-Mu, dengan-Mu dan kepado-Mu.
Ttidak ada tempat tcembati dan perlin&tngan kccuali trepada-

Mu. Engkau Maha Tinggi dan Maha Suci, Tuhan pemilik

rumah ini." Inilah maqam yang disebutkan oleh Allah
Ta'ala.t3r7

22685. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari Shalah brn Z,afar, dari Hudzaifah, ia berkata: Manusia
dikumpulkan dalam satu dataran, tidak ada yang berbicara satu

pun. Orang yang pertama kali dipanggil adalatr Muhammad
SAW, kemudian Nabi Muhammad bangkit danberka4 ,,Aht

t3'7 An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra (ll2g4), Ath-Thabrani dalam At Awath e/9),
dan Ibnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf(7/433).
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Wnuhi panggilan-Mu." Kemudian dia menyebutlon hadits

seperti yang sebelumnya.l3 
I t

22686. Sulaiman bin Amr bin Khalid Ar-Raqi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Isa bin Ygnus menceritakan kepada kami dari

Rasyidin bin Karib, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai

finman Allah, ('#1i6, itJ,iii;6{;; "Mudah-mudatan

Tulwnmu mengangkat kmu ke tempat tnng terpuii," ia

b€rkat4 "Yang dimaksud temryt yang terprii adalah tempat

syafaat.'l3le

22687. Ibnu Bas,'syar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdgnatrman menceritakan kepada karni, ia berkaa: Su&an

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, ia

berkata: Abu Az'7*a menceritakan kepada kami dari

Abdullab dalam kisah yang disebutkannyq ia berkata:

Kemudian dipsrintahlon kepada shirath (titian) dan ditnuh

dijenrbatan Jatranarn, maka manusia berjalan sesrai dengan

amalannya. Orang yang pertama kali melenminya seperti kila!

kemudian s€eerti lewatrya angin, kemudian sePerti lewatrya

bunrng, kernudian seperti cepatnya binatang ternak, sampai

lewatlatr manusia dengan berlari, berjalan, sampai yang

t€rakhir dengan merangkak di atas perutnya, dia berkata, "Ya

TuhanlflI, kenapa Engkau perlanrbat aku?' Allah berfirman,
*Aku tidak memperlambat jalanmu" tapi amalanmu yang

memperlambatnu." Allatr lalu mengizinkan unttrk

memberikan syafaat, maka yang pertama kali mernberikan

syafaat adalatr Jibril AS 
-Ruhul Qudus- kemudian Ibrahim

Klntilwrahman, kemudian Musq kemudian Isa

,3tt lbid.
r"e Ibnu Katsir dalam tafsir (9/56).
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Abu Zdra berkata: "Aku tidak tahu yang mana di antara

keduanya yang mengatakan hal tersebut." Ia lanjut berkata:

Kemudian berdirilah Nabi kalian, Muhammad SAW, dan tidak

ada satu pun setelah beliau yang dapat memberikan syafaat.

Itulah tempat yang terpuji, yang disebutkan oleh Allah, Jt#
615 tAil 3i: lqt " Mudah-mudahan Tuhanmu men ganglat

lramu ke tempat yang terpuji."r3z0

22688. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Aul dari Al
Hasan, mengenai fi*gn Allah, {; Jl,1bJ.* i-{ii,fii A
qJ 6A JtJ itL,;-,r\ "Dan pada sebagian malai,m hari

bersembahyang tahajudlah lcamu sebagai suatu ibadah

tambahan bagtmu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat

lramu ke tempat yang terpuji," ia berkata" "Tempat yang terpuji

adalah tempat memberikan syafaat pada Hari Kiamat."l32l

22689. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, qJ(6,
"Tempat yang terpuji," iaberkatry "Maksudnya adalah tempat

syafaatrya Nabi Muhammad pada Hari Kiamat."l322

22690. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayatyang s,rma.

1320 IlR. Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnad (389) dan Al Hakim dalam Al
Mustadrak (4/598), ia berkata, "Hadits ni shahih menurut syarat Asy-Saikhaini,
tetapi keduanya tidak mengeluarkannya dalam kitab shahih keduanya."

r"r lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5176).

"" Mu5ahid dalam tafsir (hal. 441).
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22691. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Abi

Utsman, dari Sulaiman, dia berkata "Maksudnya adalalt

syafaat, Allah memberikan syafaat kepada urnatlya, maka

itulah tempat yang terpujl.r:l323

22692. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, it #
('r5 (6,1 JlJ,{t;- " Mu dah- mu dalan Tuhanmu me n gan gkat

lramu kc tempat yang terpttii. " Telah sampai riwayat kepada

kami bahwa Nabi SAW diberikan pilihan, menjadi seorang

nabi dan hamba, atau seorang nabi dat tujq kemudian Jibril

mengisyaratkan kepadanya untuk menrurduk, maka Nabi SAW

memilih unhrk menjadi seorang nabi dan hamba. Kemudian

Allatr memberikan beliau dua hal, yaitu (l) beliaulah yang

, pertama kati dibangkitkan dari bumi dan (2) beliaulah yang

pertama kali memberikan sYafaat.

Ulama berpendapat batrwa itulatr yang dimaksud tempat yang

terpuji dalam firman Allah, 65lili13f.J,i)-;*i{;
"Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang

terptji,"yakni syafaat pada Hari Kiamat.l32a

22693. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 6#lilil
"Tempat yang terpuji," ia berkat4 "Maksudnya adalah syafaat

Allah untuk umattya. " 
I 325

1323 15nu lara dalam Zad Al Masir (517 6)'
1324 Al Hindi dalam Karz Al Ummal (32029) danl lbnu Katsir dalam tafsir (9/56).
r3?s Ath-Thabrani dalam Al Kabir (12161,62) dalt Al Haitsarni dalarn Az-Zawa'id

(7t54).
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22694. Al Hasan bin Yatrya menceritakarr kepada karni, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar

dan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abi Ishaq, dari

Shilah bin Z.afr, ia berkata: Alru mendengar Hudzaifatt

berkata, mengenai firman Allah, q!6il :4:iil;-6{;;
"Mudah-tnudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang

terpuji." la berkata" "Maksudnya adalah, manusia

dikumpulkan pada satu dataran, mereka mendengar suara

panggilan, pandangan mereka tembus, dan mereka dalam

keadaan telanjang seperti ketika mereka diciptakan, berdiri dan

tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin-Nya. Dia

memanggil,'Wahai Muhammad!' Nabi SAW mer$awab,'Aht
penuhi panggilan-Mu, kcbahagian dan kebailan ada

ditangan-Mu, dan l@burukan bukan kepada-Mu. Orang yang

berpetunjuk adalah merela yang Engkau beri petunjuk

Hamba-Mu di hadopan-Mu, dengan-Mu dan kepada-Mu.

Tidak ada tempat trembali dan perlindungan kccuali kcpada-

Mu. Engkau Maha Tinggi dan Maln Suci, Tulwn Pemilik

rumah ini'.lnrlah maqam yang Allah sebutkan dalam firman-

Nya, (i.1 6fr, JtJ Jfi-J, {#'Mudah-mudahan Tuhanmu

mengangkat kamu kc tempat yang terpuji'."t326

22695. Mtfiammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsar.r menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Abi Ishaq, dari Shilah brnZdfar, batrwa Huzaifatl

berkata: Allah mengumpulkan manusia pada satu dataran

sejauh mata memandang, tetapi mampu mendengar suara

panggilan, dalam keadaan telanjang, sebagaimana mereka

diciptakan pertama kali. Kemudian Nabi Mtrhammad bangkit

dan menjawab (setelah beliau dipanggil oleh Allatr), "Aht

t326 Abdvnazzaq dalarn At Mushannaf Qfi 9)
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memenuhi panggilan-Mu.... " Kemudian menyebutkan seperti

rtu" hanya saja dia berkata, "Itulah tempat terpuji yang

dimakoud."l327

Pendapat lairurya mengatakan bahwa maksudnya adalatr, Allatl
akan mendudul:kan bersama-Nya dalam Arsy-Nya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22696. Ubad bin Yaqub Al Asadi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Al-Laits,

dari Mujatrid, mengenai firman Allah, 6t' 3i,r,;g;-61#
(;,! "Mudah-mudahan Tuhawnu mengangkat kamu t@

tempat yang terpuji," ia berkata" "Mendudukkannya bersama-

Nya di Asry-Nya."1328

Di antara dua pendapat yang paling benar adalah yang sesuai

dengan hadits yangslwhih dari Rasulullatt SAW.

22697. Diceritakan kepada kami dari Abu Kuraib, ia berkata: Waki

menceritakan kepada karni dari Daud bin Yazid, dari

bapaknya dari Abu Hurairatr, ia berkata: Rasulullah ketika

ditanya tentang firman Allah, qtffititJiffi-J1#
"Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang

terptj i," beliau bersabda, "Yaitu syofaat. "r32e

1327 Al Hakim dalan Al Musta*ak Q1363), ia berkata, 'Hadits im shahih menurut

syarat Asy-syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarkannya dalam kitab
shahih de,ngan susunan seperti ini."
Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Ribi'i bin
Khurasy dari Hudzaifatr.
Al Bazzar dalam lutusnad (413462),

1328 Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Uyun (3165) dan Al Albani dalan As-Silsilah
Al Ahadils Adh-Dha'ilah (865).

r32e I{R- At-Tirmidzi dalam tafsir Al Qur'an (3137), ia berkata "Hadits ini hasan."

S€xta Al Baihaqi dalan AsySyt'ab (l/281) dan Abu Naihr dalam Hilyah Al
Auliya'(81372).
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22698. Ali bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Maki bin
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin
Yazid Al Awadi menceritakan kepada kami dari bapakny4
dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, mengenai firman Allah,(t#6i, Ji.;ifi-;\{,#,,Mudah-mudahan ruhanmu
mengangkat kamu ke tempat yang terpujim" beliau bersabd4

"Yaitu tempat aht memberilmn syafaat kepada umatht."r330

22699. Abu Utbah Al Himshi Ahmad bin Al Faraj menceritakan
kepada karni, ia berkata: Baqiyatr bin Walid menceritakan
kepada kami dari Az-Zubardt, dari Az-Zrrhi, dari
Abdurrahman bin Kab bin Malik, dari Ka'b bin Malik, batrwa

Nabi Mtrharnmad SAW pemah bersabdq ,tiroilt i'q .rrttrt';;Li
ih 6 Jlli :du.i.r.i,:;.t*ti, $ n,si * *'nifi gi;fi
i jl;,;lr TAli':Stti,jjl'ol \,,,Mir*ii an *pultran' pada Hari
Kiamat kelak Aku dan umotht berado pada satu dataran,
lcemudian Tulwnht memakailmn pakaian hijau fupadafu.
Allah lalu mengizinkanht, maka aht berucap sesuai kehendak

Allah, dan itulah tempat yang terpuji.ur33r

22700. Muhammad bin Abdullatr bin AMul Hakam menceritakan
kepadaku, ia berkata: Syu'aib bin Al-Laitsi menceritakan
kepada kami, ia berkata: Al-Laitsi menceritakan kepadaku dari
Ubaidillah bin Abi Ja'far, dia berkata: Aku mendengar
Hamzah bin Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah bersabda,

isurtytV;|:)fi, 'i t;#i ,t)i\t:,ib'Ottt *- rh iI tJFitlr 11

,uiE jij,i#, y erdu.{'?b-t5,s,,.l ,?>u, *
tr30 4fu6ad dalam lulusnad Q/478) dan Al Albani dalam ls-sls ilah At Ahadits Adh-

Dha'ifah(865).
t'3r Ahmad dalam Musnad Q/478\,Al Hakim dalam At Mustadrak e/363),ia berkat4

"Hadits shahih menurut syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak
mengeluarkannya dalam kitab shahih keduanya."
Ibnu Hibban dalam shahih (6445, 81137) dan Ath-Thahawi dalam Musykir Al
Atsor (l/449)-
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ririi hr q- a* F ,h.16;?- ,;- F, A.'g y, j
t:ajj,,l "Maiihart' akatt 

^indrkot 
din lceringat beicucuran

sampai pertengahan telinga. Dalam kcadaan seperti ittt,

merelco meminta tolong lrepada Adam, lalu beliau berkata,

'Alat tidak memiliki hal itu (pertolongan)'. Kemudian kepada

Musa, dan beliau pun menjattab hal yang sama. Kemudian

mereka mendatangi Muhammad SAW, dan beliau memberikan

syafaat kepada orang-orang, kcmudian berialan hingga

sampai pada lingkwan tempat berhtmptl penghuni surga.

Ketika in Allah mengangkat beliau dalam tempat yang

terpuji."1332

22701. Abu Zaid Umar bin Syabah menceritakan kepadaku, ia

berkata: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin 7-aidmerrceritakan kepada karti dari Ali bin

Hakam, ia berkata: Utsman menceritakan kepadaku dari

ibrahim, dari Al Aswad, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, ia

'berkata: Rasulullah bersaMa, 'riijr irljr ijil ,j't "Ah, okon

berdiri di tempat yang terpuii."

Seorang laki-laki lalu berkata *Wahai Rasulullah, apakatr

tempat yang terpuji ilo?" Rasulullatr bT"I$ #.:g i:l,O,i:

,#--t.$! .e:/rl,Jt & "llj.l ,FJ- u J\i o;# 77 i| ir;L

?i$ ;q:i$ c#'$ I ,-ii''fu"k-'i ,14:j4 ,i-sq.
',t'fr.e- 

e i:tFl: oiii't' 9.,#- €f 'rF-) 6ri; y' ,r
,,i'Prtt Jl lF' "Itu adalah kctilca kalian didatangkan dalam

lreadaan tidak beralas kad, telanjang, dan belum dilhitan.

Orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahirn AS,

beliau diberi dua lain putih dan beliau Pun mengenakannya,

lremudiqt dudttk menglwdap Arsy. Kemudian diberikan

kepadaht baiufu dan aht memakainya, kemudian aht berdiri

1332 HR Al Bulfiari dalam pembatrasan mengenai zakat(1475).
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di tempat yang sebelah kanannya adolah tempat yang tidak
ada yang berdiri selain aht. Semua orang dari yang pertama

hingga yang terakhir mengucapkan selamat kepadalat.

Kemudian dibuka sungai dari Al Kautsar sampai kc telaga

(Haudh)."1333

22702. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain,

batrwa Nabi SAW bersabda" 's .1ri\t &r li urriJr i; irS ri1

*?'*U';r6,!i eirl/6,q F.i,K.i # l.-,1'',Wi'rr,6 iL ,i;}, ,X-V ;tt;: ,tlr-.;i Jit'ort :*,
'j ;0? ,h1 g;fu|dfr ,:eLir,,rt rttt ,;pt r.i,r llt ?r 'qt ,irrt6
ijll;iit'e6l, yi ,j,6 ,'itbf ,,Jika dating Hari Kiamat, Allah
menghamprkan permukaan bumi sampai tidak ada tempat

untuk manusia kecuali tempat pijakan &ta lakinya. Akulah

orang yang pertama kali diseru, sedangkan Jibril berada di
sisi kanan Ar-Rahman Demi Allah, dia ptn (Jibril) belum

pernah melilwtnya sebelum itu. Afu lalu berkata, 'Ya Rabb,

sesungguhnya dia (Jibril) memberitahuht balm,a Engkau

mengutusnya kcpadafu'. Allah lalu berfirman, 'Benar'. Aht
lrcmudian memberikan syafoat. Itulah tempat yang terpuji."r33a

22703. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+b&trrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Az-Ztrhi, dari Ali bin Al
Husain, ia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Jika datang

Hari Kiamat." Ali bin Al Husain lalu menyebutkan hadits
yang semisal, dan menambahkan lafaztr: 'qt S- ,l,Slb i$ P
i*1, l6ilt 'n,.pl!r otyf 4 '!:db '!!V ,,Kemudian aht

r"3 Attr-Thabrani dalan At Kabr (10/98).
t rn lbid.



SurchAl lstoc'

memberikan syafaat, dan alru katakan, 'Ya Rabb, hamba-Mu

menyembah-Mu dari seluruh penjuru bumi'. Itulah tempat

yang terpuji."r33s

22704. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Amir
menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Ibratrim bin Thatrman

menceritakan kepada kami dari Adam, dari Ali, ia berkata:

Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Manusia dikumpulkan
pada Hari Kiamat, didatangkan setiap umat bersama nabiny4

kemudian didatangkan Rasulullah dan umatrya pada akhir dari

semua umat. Beliau dan umatnya lalu diangkat pada dataran di
atas manusia Lalu dikatakan, "Wahai fulan, berilah syafaat.

Ya fularU berilah syafaat. Ya fulan, berilah syafaat." Mereka

tenrs saling menolak sampai mereka mengembdikan

kepadanya kepada beliau, dan itulah yang dimaksud dengan

tempat yang terpuji sepeni yang dijanjikan Allatr
kepadanyat336

22705. 'Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hiwah dan Rabi menceritakan kepada kami, keduanya berkata:

Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami dari Az-
Zubaidi, dari Az-Ztthr| dari Abdurratrman bin Ka'b bin Malik,
dari I(a'b bin Malik, bahwa Rasulullah SAW berkat4 '*;-
"b ,hi T .e -i,*{ :f ^*. uf:t .sl..gib .yqi' i7. ca,
ijli;tt i,ld' 'ttit' ,Sril bf hr ls',, ijb .t_'r;tt d ,ir;*
"Manusia dihtmpullwn poda Hari Kiamat kclak Aht bersama

umatlu akan berada pada satu datuan, lalu Tuhanht

memberiht pakaian berwama hrjau. Kemudian. Dia
mengizikanht, maka aht Wn berbicara sesuai yong

dikehendaki Allah, dan itulah tempat yang terpuji.'r331

,rrt lbid.
,3r, lbid.
,t , Ibid.
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Meskipun dalam menalorilkan firman Allah, ltJ{#,;{;
qJ(61 "Mudah-mudalwn Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat

yang terpujl, " pendapat tersebut yang paling benar, karena adanya

riwayat yang telatr kami sebutkan daxi Rasulullah, sahabat dan tabi'in,

namun perkataan Mujatrid bahwa Allah mendudukkan Muhammad

SAW di Arsy-Nya" merupakan perkataan yang tidak bisa dibantatr

kebenarannya" baik secara akal maupun nash. Secara nash, karena tidak

ada riwayat dali Rasulullatr, sahabal maupun tabi'in yang mengatakan

bahwa hal ittr mustatril. Sedangkan secara akal, karena semua golongan

dalam Islam berbeda pendapat dalam hal ini menjadi tiga golongan:

Sebagian golongan berpendapat batrwa Allah berpisatr (bain)

dari maktrluknya sebelum menciptakan sesuatu, kemudian dia

menciptakan sestratu dan tidak menyentuhnya (mumasun), dan Dia

tetap seperti itu. Hanya sesuatu yang Dia ciptakan jika tidak Dia sentuh

maka wajib menjadi terpisatr dari-Nya" karena tidak ada pencipta

sesuatu kecuali dia menyentuhnya (mumasun) atau dia berada di luar

dari ciptaanny4 atau mub ayrn (tidak menyentuhnya).

Mereka berkata "Jika demikian, sedangkan Allah adalatr Yang

menciptakan sesuatq dan mentrut mereka Allah tidak boleh disifati

balrwa Dia menyentuh ciptaan-Nya (mumasun), maka wajib bagi Allah

bahwa Dia berada di luar ciptaan-Nya (mubayin). Berdasarkan madzhab

ini, maka sama saja maknanya, Allah mendudukkan Muhammad di

Arsy atau mendudukkan Muhammad di bumi, karena menwut mereka

keberadaan Allah di tuar dari Arsy-Nya (tidak menyentutrnya) atau di

luar dari buminy4 bermakna satu, bahwa Allatt berada diluar keduany4

tidak menyentuh salah satu dari keduanya."

Golongan lairurya berpendapat batrwa sebelum Allah

menciptakan sesuatu, tidak ada satu pun yang Dia sentuh dan tidak ada

satu pun yang berada diluarnya. Allah kemudian menciptakan sesuatu

dan menegakkannya dengan kehendak-Nya, dan Dia tetap seperti itu
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seperti saat Dia belum menciptakan sesuatu. Jadi, menurut pendapat ini,

sama saja Allah mendudulkan Mutrammad di Kursi-Nya atau di

buminya.

Mereka berkata "Sama saja, di Kursi-Nya atau di buminya, Dia

tidak menyentuhnya, atau tidak berada diluarnya."

Golongan lain berpendapat bahwa sebelum Allah menciptakan

sesuatu, tidak ada satu pun yang Dia sentuh, dan tidak ada satu pun

yang berada diluar-Nya. Dia lalu menciptakan dan menjadikan sesuatu,

menciptakan Arsy lalu Dia duduk (istiwa) di atasnya, sehingga jadilatt

Arsy tersebut sesuatu yang Dia sentuh, sebagaimana sebelum Dia

menciptakan sesuatg tidak ada satu ptrn yang Dia beri rezeki, dan tidak

ada sesuatu pun yang Dia haramkan. Dia lalu menciptakan makhltrk,

maka Dia memberi rezeki, mengharamkan sesuatu, serta memberikan

ini dan itu.

Mereka berkata, "Begitu juga Dia sebelum menciptakan

sesuatu, tidak ada yang Dia sentuh atau diluarnya, kemudian Dia

menciptakan Arsy dan duduk (istiwa) di atasnya serta tidak dengan

makhluk-Nya. Jadi, Dia menyentutr apa yang Dia kehendaki dari

maktrluk-Nya dan Dia berada diluar dari makhluk-Nya yang Dia

kehendaki. Berdasarkan madztrab mereka ini, maka sama saja Nabi

Muhammad didudukan di atas Arsy-Nya atau di atas mimbar dari

catray4 karena perkataan mereka, "Duduknya Allah di atas Arsy-Nya

bukan menggunakan semua Arsy-Ny4 dan duduknya Nabi

Muhammmad di atas Arsy mewajibkan dia memiliki sifat rububiyah

ftetuhanan), dan tidak juga mengeluarkan dia dari sifat ubudiyah

(kehambaan), sebagaimana

Menurut mereka, Allah memiliki sifat (mubayin)

menjadikannya diluar.

Mereka berkat4 "Jika makna mubayin dar, mubayan tidak

mengeluarkan Nabi Muhammad dari sifat Ubudiyah, dan tidak
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menjadikannya masuk ke dalam sifat rububiyah, mal<a begitu juga
dengan duduknya Nabi Muhammad di Arsy. Jadi, jelaslah perkataan

kami, batrwa tidak mustatril dalam perkataan golongan yang mengaku
Islam, apa yang dikatakan oleh Mujatrid, batrwa Allah mendudtrkkan
Muhammad SAW di Arsy-Nya.

Jika ada yang berkat4 "Kami tidak mengingkari bahwa Allah
mendudukkan Muhammad SAW di Any-Nya, akan tetapi kami
mengingkari duduknya." Maka j awabnya adalatr:

22706. Abbas bin Abdul Azhim menceritakan kepadalar, ia berkata:
Yatrya bin Katsir menceritakan kepada karni dari Al Jariri, dari
Saif As-Saddusi, dari Abdullah bin Salam, ia berkata:
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berada di Kursi Tuhan,
berada di sisi Tuhan Yang Maha Tinggr dan Suci.l338

Sebenamya yang mereka ingkari adalah batrwa Allah
mendudukkan Nabi Muhammad SAW bersama-Nya.

Dikatakan kepada merek4 "Apakah boleh menurutnu beliau
duduk di atas Arsy'? Jika mereka memboletrkannya, maka itu
merupakan pengakuan bahwa dia bersama-Nyq atau pengakuan bahwa
Allatr mendudukkannya" sedangkan Allah menyentuh Arsy (mumasun),
atau tidak menyentutury a (mub ayin).

Dengan pendapat yang mana saj4 maka dia telatr mengakui apa
yang dia ingkari. Jika dia berkat4 "Tidak boleh menyifati Allah dengan
sifat itu," maka dia telatr keluar dari pendapat semua golongan dalam
Islam, karena tidak ada pendapat dalam hal ini kecuali tiga pendapat
yang telatr kami jelaskan, dan semua mengatakan tidak mustahil (atas
perkataan Muj atrid). I 33e

flli fUnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5/76).
r33e AI Fakhrurrazi dalart uayaih ,qi chait (l l/33), kemudian ia memberikan

tanggapan dengan perkataarmya: Al wahidi berkata: Diriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, ia berkata: Allah mendudulikan Muhammad di Arsy-Nya.
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Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Duduk bersama-Nya di Arsy-Nya. Al
Wahidi berkata: Ini adalatr pendapat yang salah, dan nash dalam Al Kitab
menunjulkan kesalahan pendapat ini, dengan alasan berikut ini:
Pertama: Latreln- -Ciflt, 

*56g;6f' bprlawanan {engan- lafaztr gr}i)l "duduk".
Dikatakan $rt .rlA4 i;,1' t5i dan '4ir 1, g.yan! afnya" e[afi
membangkitkan dari'kubunrya. Jadi, penafsiran ciJr 6sngan !y*)t adalah
penafsiran yang menggunakan makna berlawanan, dan ini merupakan keisalatran.

Kedua: Allatr berfirman: l'!r,iri 6tE dengan lafazh riabi bukan r!6 sedangkan

lrilir uaa"n tempat rmtuk birdiri bukan ternpat untuk duduk.
Ketiga: Seandainya Allah duduk di Arsy sebagaimana Nabi Muhammad SAW
duduk, maka Dzat Allah itu mahdud (terbatasi), sedangkan yang memiliki sifat itu
addah dzat yang baru dan diciptakan.
Keempat Duduknya Nabi Muhammad dengan Allah tidak banyak memiliki nilai
keagungan, karena orang-orang bodoh itr,r mengatakan terhadap setiap penduduk
surgq "Mereka selalu mengunjungi Allatr." Mereka duduk bersama Allatr, dan
Allah menanyakan mereka tentang perbuatan mereka di drmia. Jika ini terjadi
kepada setiap mukmia maka kekhususan yang berupa duduknya Nabi
Muhammad SAW dengan Allah tidak me,nambahkan kemuliaan dan
keagungannya
Kelima: Jika dikatakan t$[i oii 0t!li.Jt 0! maka dipatrami bahwa penguasa itu
mengutrs kepada suatu kaum untuk riremperbaiki unsan mereka, bukan
mendudukkannya bersamanya. Jadi, telah jelas kesalahan pendapat ini dan tidak
ada yang mengatalcan pendapat ini kecuali mereka yang sedikit akal dan
pangetalruannya tentang agama llnri. Wallalw a'l am.
Kemudian Sfikh Al Albani mengomentari hadits Mujahid, "Hadits ini batil."
Adz-Dzahabi dalam Al 'Uuw Qtal.55, cet. Al Anshar) dari dua jalur Ahmad bin
Yrmus, dari Salamah Al Ahmar, dari Asy'ats bin Thaliq, dari Abdullah bin
Mas'ud, ia berkata: Ketika aku bersama Rasulullah membaca Al Qur'an, aku
sampai dengan ayat. Kemudian ia menyebutkannya.
A&-Dzatrabi berkata" "Hadits ini munkor, karena Salamah riwayatnya matruk
dan Aqy'ats tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud."
Perawi berkata "Aku menemukan hadits ini de,ngan sanadlatn yang bersarnbung
dari Ibnu Mas'ud dan marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi
kedudtrkannya lidak shahih, sebagaimana akan kami terangkan dalam hadits no.
5150."
Adz-Dzahabi menyebutkan seperti itu dari Abdullatr bin Salam hanya kepada
Ibnu Mas'ud, ia berkat4 "Hadits ini hanya mauquf dan sanad-nya tidak benar.
Akan tetapi, ini merupakan perkataan Ibnu Mas'ud, sebagaimana akan datang
keterangannya."
Diriwayatkan (hal. 73) dengan sanad dari Al-Laits, dari Mujahid, seperti hadits
Ibnu Mas'ud, hanya sampai kepada Mujahid.
Adz-Dzahabi berkata: Perkataan ini memiliki lima sanad, dan Ibnu Jarir
meriwayatkan dalam tafsimya. Al Marwazi menjadikannya dalam sebuah
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Mttshannaf, kemudian dia meriwayatkannya (hal. 7s) dengan soud dui rJnar
bin Mudrik Ar-Razi: Mal*i bin Ibrahim-bin Juwaibir aari aah-otatilra., drri
Ibnu Abbas, nouquf, ia berkata: soud-nyajatuh dan umar ini ^a*. Juwaibir
fteterangan ini tidak tercant,m daram aslinp, akan t€tapi ..louJnvu adalah,
Juwaibir mantk, Aan fF adalah pe*ataan Mujihi4 a- Oriruftf*,
bersambung ke Rasulullatr, tapi ini jugatidak-benar).
Dikatakan: Yang menunjulkan halitu adalall terdapat dalmt Ash-shihhahbahwa
Al Maqa'n Al Mahnrud adalahsyafrat yrng ueoiai umum dan llnsus bagi Nabi
Muhammad sAw. suatu hal yang -errgtre"rntrn batrwa ula,a terdahulu
lerfanva dengan atso dari Mujahid ters"uuq sebagaimana disebJkan oleh Adz-
Dzahabi (hal. 100-101, ll7-ll8), dan tidak han1,a satr orang dari mereka, bahkan
sebagian ahli hadits terlalu berlebihan dalam tit ini arn uirot , ;iit" ua. yuog
bersunpah dengan thalak tiga batrwa Allah mendudukkan NaUi Uunarnmaa
l_4w q Arsy-Nya kernudian merninta fatwa kepadakrl pasti atcan ta*atat<an,
'Kamu b€nar'."

Adz-hahabi berkata: perrratikanlatr bagaimana mereka png berlebih-
lebihan dala, menganrb il ats o mur'o tenebug sedangkan paaa zarin;n","";
mereka menolak hadits yang jelas dan shahih teneng ,at ,uir*, bahkan sebagiai
dari mereka benrsaha menolak firman Allah, @;Fi;AJ;iFli *€;f;)
Ymg Moha Pemurah yang-bersemayam di Arsy.,, fqs.-fUu[a" IZO-t,ilTennaluk dalam ghuhn,(yang berrebiHebiiran) adalah i.ru:uut n mereka
yang t€rus benrsaha menetapkan bahwa tidak ada rsrnya tersebut bagi Allah, serta
mengecam ulama hadits yang menetapkan sifat itu. Agama Allatr yaig hak adalahyang tidak berlebih-lebihan dan tidak meniadafan, maka 

-seiloga 
Alla]r

+9il+u! onmg yang mendengar apa yang shahih dariNabi tr,tutrammaa SaW
dalam.hal 

_si{at dan yang lainny4 serta'hakikat yang tepat bagi AIlalL dan tidak
menerima hal tersebut jika tidak shahih datangrya aari-Naui lauhurnrnua s.a,w,
apalagi seperti atst irri.

- - 
Dalam kesempatan ini dikatakan: Termasuk yang diingkari dalan hadits ini

449 y-g diriwayatkan oleh Abu Muhammad ia-basti,-aaan Istbat Al Had(l'ulu), dari jahr Abu Al Iz Ahmad bin ubaidillah ar raaisyi auu Thalib
Setanu$g syair kepada l,rni, dari Imam Abu AI Hasan Ali bi. umar Ad-
Daraquthni, ia belucap:

t:e-J it blt *l ;1 -t;l qziuiltr,2o
6:r#*t)i ;itt & o$y $,tAr 66

fi:;;.t; ,tr gAU l1 y, ,)" ,>-t;ttr rlyl
6;,i,,rlt i,;g"hj y, l,l,6 ttt r!$:ti1

Sanad ini tidak shckih lrr*"-Ab, t4 lbrruii-*uo,'-**u**"o **,y -a* (tr 5?6) dari Asv-syadzarat (4/78), ia berkata: Abdul wabh;b er ar."trri
berkata: Muhtaldh (bercamp,r hafarannva). Sedangkan gr*"rvi auu rnaiu
adalah Al Isyar dan t€rrulis dalarr. wafiya (t. 451), ia uerta'ta 1:lzdr)roia orang

EFEIF-
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;fi ui,F;S e,€G eise+rr;d €;::rhi
@{,;(J"Y-

"Darrlcdakanlahr'YoTuhanlcurmas.idirlnlahal<usecara
masuk ycrrrg fulwr dfir leh&rl<friah (prrla) alcu secaro bhfrr

yo,lttgtrlwrdmberilwilahl<epadakuddrisisiEnglont
lrelunsafrJytrrgnetwlorrg." (Qs. Al Israa' [1?]: 80;tslo

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabiny4 "Watrai Muhammad,

katakan, 'Watni Tuhanhl masukkanlah aku s@arabenar'."

Para atrli tafsir berselisih pendapat tentang makna masuk secara

benar dan keluar secara benar dalam ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr masuknya

Rasulullatr ke Madinatr ketika hijratr dan keluamya beliau dari Makkatt

ket'fta hijratr meninggalkannya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berilaf ini :

22707. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada karni,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Qabush bin Abi Zhabym, dari bapaknya' dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Pada waktu itu Rasulullatr berada di Makkah, dan

beliau diperintahkan untuk hijratr, ^gi ,yf SJ it SJ

G 6"Y" 8i c 4,F;S 94 *' 6fr " Din katatrantah,

'Ya Tulwnht, masuk*anlah aht secara masuk yang benar dan

yang shalih, baih alim, dan artrud. Ketahuilatr bahwa hadits yang menerangkan

tentang didudukkannya Nabi Muhammad dalam Arsy hanya hadits yang batil ini,

sedangkan tidak ada harJrits shahih yang menerangkan tentang duduknya Allah di
atas Arsy-Nya, dan tidak ada kelaziman maloa antan btiwa'dan duduk. Telatt

aku terangkan dua hadits tersebut.t'e Dalam manuslcip disebutkan setelah itu: ian shalawat dan salam semoga

terlimpahkan kepada Nabi Muhammad keluarganya dan sahabatrla- setelah itu
lernbaran putih kosong.
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kctttwkantah (Wla) aht secara kcluar yang benm dan

berikanlah lcepadafu dari sisi englrau kehtasaan yang

menolong'."1341

22708. Muhammad bin Abdullatr bin Buzai menceritakan kepada

ka6i, ia berlcara: Bisyr bin Al Mufadhal menceritakan kepada

kami dari tuf, dari Al Hasaru mengenai firman AllalL 4LJ
94 &;-.it;g-v'Jri "Masukkanrlah aht sectra masuk

yang benu dan kcluokanlah (pula) aht secua kcluar yang

benq," ia berkat4 "Ketika orang l<afir Makkah berencana

menrbrmuh mengusir, serta mengikat Rasulullalt dan Allah
juga berkehendak memerangi merekq maka Allatt

memerintahkan beliau unttrk keluar menuju Madinab {.J
7q|bi "Masukkanrtah atru secara masukyang berar-'1342

22709. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan k"pada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman AllalL 9-VrVi
"secara masuk yang berur," ia berkata' "Madinah." Tentang

firman Allah, Oi-7t "secara kcluar yang benar," ia

berkata, "14uP6[."t l+r

22710. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada k4mi dari Qatadatr, mengenai firman Allah, ;,i;
qVG 6;69:v',b1 eY.J "Dan katakanlah, 'Ya

Tulanlat, masulckanlah aht secara masuk yang benar dan

trclwrkanlah (Wla) alu secara keluar yang benar'."

r34r I{R Ahmad dalas, Iufusnad (1D23), At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qtr'ut (3139),

dan Al Baihaqi dalam Sunan (9 l9).
t3a2 Ibnu Katsir dalam ta&ir (9167).
t3o' Abdrrrazz,aqdalam taftir Ql3l5) dan Al Qurthubi dalam tafsir (10/303).
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Maksudnya adalah, Allah mengeluarkarrnya dari Mal&ah dan

hijrah menuju Madinah. I 344

22711. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T:rid beflrort4

mengenai firman Allah, * ;. A g:Vir-i *S $ S;
g+ "Dan katakanlah, 'Ya Tuhanht, masukkanlah aht

sectra masuk yang benar dan kcluarkanlah (Wla) aht secara

kcfuar yang berur'. " Ia berkatq "Madinalr, ketika hijratt dan

ketika keluar secaftI benar. Seme,lrtara itu, Makkah, ketika

keluar darinya" yaitu ketika keluar dalam rangka hijm5."t:n5

Ulama lainnya berpendapat batrwa makzudnya adalah,

"Katakanlah, 'Wahai Tuhanku, matikanlatr alu dengan kematian yang

benar, dan keluarkanlatl aku dari kuburku ketika Hari Kiamat dengan

kebangkitan yang benar'." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat beri}ut ini:

22712. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklcu menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AllalL g.r€.bi ,Y.J it,ir "O* katakanlah, 'Ya Tulwnht,

masulckanlah aht secara masuk yang benar'." la berkata

"Maksud lataz}r. Jurlt adalah kematian, dan ClJ.)l
maksudnya adalatr kehidupan setelah kematian."l346

1311 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn QD66), Abu Ja'far An-Nahhas dalam

Ma'ani Al Qur'an (31175),Ibnu Jauzi dalam 7ad Al Masir QnT, dan Asy-

Syaukani dalarnFoth Al Qadir Oal. l02l).
t315 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyn QD66) dn Az-Zujai dzlam Ma'ani Al

Qtr'mQD57).
"* Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyn (3n4D,Ibnu Jauzi dalan 7ad Al Masir

GnD,dan IbnuAthiyatr dalmnAl Mulnrrq Al WaibQlaTD .
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Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksudnya adalah,

masuLrkanlah aku ke dalam urusan-Mu yang engkau ufus aku terkait
kenabian dengan masuk s@ara benar, dan keluarkanlah aku darinya

dengan keluar secara benar. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22713. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadakra

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najilr, dari

Mujatri{ mengenai firman Allah, g-V'.bi E-J
"Masukkanlah aht secara masuk yang benw," ia berkata,

"Maksudnya adalah, terhadap apa yang Engkau utus akrf
tentang kenabian. +-VG e:.;12 'Dan keluarknnlah (pula)

alat secara kcluar yangfin*1.itxt

22714. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud dari masuklmnlah aht
secara benar adalah surgq sedangkan malsud dari keluarkanlah aht
secara benar adalah dari Makkatr menuju Madinah. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22715. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bdunazz4 mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Al Hasan

mengatakan bahwa ayat, g-VJri {J "Masukkrantah aht
secara masuk yang benar,"-maksudnya adalatr surg4 dMG

r3a' Mujalrid dalam tafsir (hal. 441), Abu Jafar An-Nahhas dalam Mo'oni Al Qur'ot
(3/186), Az-Zt$aj dalalrrr Ma'oni Al Qtr'm (3/186), dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhrrt Al Wojiz (3 I 479).
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|jq "secara kcfuu yang benar," maksudnya adalah dari

Mal*ah menuju Madhah. 1348

Pendapat lain mengatakan batrwa maksudnya adalah,

masukkanlah al<tr ke dalam Islam secara b€Nmr. Mereka yang

berpendapat derrikian menyebutkan riwayat berihrt ini:

22716. Satnl bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Isma'il

bin Abu Khalid, dari Abu Shalil\ mengenai firman /.Jllah, {)
e-V,t i) {-i "Ya Tuhanht, masupkanlah aht secara masuk

yang benu," ia berkata" "Makzudnya adalatl, masukkanlah

aku ke dalam Islam dengan masuk t""uo-fn- . er.;Y 'Oon

kcluokmlah (Wla) aht', dannya ++ d 'Secma kcluw

yangbenff'."1349

Ulama lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah,

masuktcariiah aku ke Makkatr secara alnan, dan keluarkanlah aku

darinya secara aman. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

22717. Aku diberitafuu dari Al Husai& ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkata mengenai firman Allah, ;;6g:V,-VI ni;J!,t
'""

9-V d "Ya Tuhanht, masuk*anlah aht secara masuk yang

benm dan kcluarlcanlah (ptla) aht secma keluor yang benar,"

ia berkata 'Maksudnya adalah Makkah, masuk ke dalamnya

dan keluar darinya dengan amrn.'1350

r3aE 61 Mawardi dalan AwNutrat wa Al 'Uym QD4l), Az'Zujaj dzlam Ma'ani Al

Qur'an (3D57), Abdurrazzaq dalam tafsir Ql3l0), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (5/77).

r3ae 41 Mawardi dalan An-Nukot wa Al' tlyn (3D66).
1350 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'uyn QD66), Abu Jafar An-Nahhas dalam

Ma'oi Al Qtr'm (3/186), dan Ibnu Jarua dalanZad Al Mosir QnT.
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Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah, masukkanlah aku ke Madinatr

dengan masuk secara benar, dan keluarlah aku dari Makkah dengan

keluar secara benar.

Kami katakan bahwa pendapat tersebut lebih tepat dalam

menakwilkan ayat ini, karena ayat ini mengikuti firman Allartr, ;1t!

#Jte+ 6H-$ $9"q. l;Ae:g t-4i;5)'\;'A
"Dan sesungguhnya benar-benar merelra lampir membuatmu gelisah

di negeri (Matrkah) untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi
demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidok tinggal melainkan

sebentar saja."

Telah kami buktikan pada pembatrasan yang lalu batrwa maksud

ayat ini adalah pendudtrk Makkah. Jika ayat ini dalam rangkaian kabar

tentang orang-orang musynk yang ingin membuat gelisatr Rasulullatr

unttrk mengeluarkannya dari Makkah, maka menjadi jelas batrwa ayat,

,r+G;j69-vJrt *J$S; uDan tratatrantah, 'Ya

Tulwnht, masulrkanlah aht secara masukyang benar dan keluarkanlah
(pula) aht secma keluar yang benar," merupakan perintah dari Allah
agar Nabi-Nya memohon unttrk mengeluarkannya dari negeri tempat

orang-orang musyrik ingin mengeluarkan darinya, keluar secara benar,

dan agar memasukkannya ke dalam negeri yang telatr Allah pilihkan
dengan masuk secara benar.

Tatwil fiman Allah: GtL1X"Jfi cj,t;S (Dan

berikanlah hepadahu dari sisi enghau hekuasaan yang mcnolong)

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang penakwilan ayat

tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah, dan jadikanlatr

bagiku seorang malaikat penolong yang menolongku dari orang-orang

yang akan mencelakaikq dan berikanlah aku kemuliaan agar aku dapat
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menegakkan agama-Mu dengannya serta membla agamu dari mereka

yang insn menghancurkannya. Mereka yang berpendapat demikian

me,nyebu&an riwayat-riwayat berikut ini :

22718. Muhammad bin AMullah bin Buzai menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhal menceritakan kepada

l€mi dad Au{, qari Al Hasan, mengenai firman Allah, j El3
(#(tLCin 'Dan berikanlah kepadatu doi sisi

engkou kchtasaan Wg menolong," ia berkata, "Maksudnya

adalah, menjanjikannya rmtuk menaklukkan Raja Persia dan

kemulian Persiq serta menaklukkan Raja Roma dan kerruliaan

Roma untuknya'I3sl

22719. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada \r-i dqf, Qatadatr, mengenai firman Allah, qj,bs
#r();(.61i "Do, berikanlah trepadalu dari sisi engkau

lrchnsam yang menolong," ia berkate 'Nabi Allatt

mengetahui batrwa beliau tidak akan memiliki kekuatan dalam

unrsan ini kecuali dengan kekuasaan, maka dia meminta

kekuasaan unhrk membela kitabullah sertia menegakkan

agama, ajaran, dan attrran-afuran-Nya. Kekuasaan adalatt

ratunat dari Allah di antara trarnba-Nya Ketidakadaannya akan

menjadikan mereka saling memerangi, dan yang hut
menindas yang lemah."l352

Ulama lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah dalil dan

bukti yang jelas. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

r35r Abu Ja'far An-Nahhas dalarr Ma'oti Al Qttr'an (3/186), Ibnu Katsir dalam tafsir
(9/68), dan Al Beghawi dalan Ma'alim At-Taruil Q1522).

1352 
16rru Katsir dalam ta8ir (9/68)
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22720. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najrh, dad Mujahid, mengenai firman Allah, G1{8"
"Kehtasaan yang menolong," ia berkata, "Maksudnya adalatr

dalil dan bukti yang jelas."l353

22721. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

Pendapat yang paling benar dalam penalonilan ayat ini adalah

yang mengatakan bahwa maksudnya adalah perintah dari Allah untuk

memohon kepada-Nya agar diberikan kekuasaan yang mampu

menolong dari mereka yang membangkang dan mencoba untuk

mencegahnya dalam menegakkan kewajiban dan hukum-htrkum Allatl
dalam dirinya dan hamba-Nya.

Kami katakan batrwa pendapat tersebut lebih tepaq karena ayat

ini masih dalam rangkaian berita Allah tentang keinginan orang-orang

muqirik unhrk mengeluarkan beliau dari Makkah. Allah pun

memberitahukan beliau bahwa jika mereka melakukan hal itu maka

akan disegerakan atas mereka siksa-Nya dalam waktu yang dekat. Allatr
lalu memerintahkan beliau untuk memohon kepada-Nya agar segera

dikeluarkan dari tengatr-tengah mereka secara benar, dan memasuk&an

beliau ke negeri yang lain dengan cara masuk yang benar, dan

memohon unttrk menjadikan baginya kekuasaan yang dapat menolong

penduduk yang terusir dari kotanya, dan bagr mereka yang memiliki

"53 Muialrid dalam taftir Oal. ,t40), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Ilyrn
Qf266), Abu Jafar An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qtr'an (3/186), dan Ibnu
Ami)rah dilalrn Al lvh.horo Al Waj iz (3 1480).
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kemiripan. Jika telah diberikan kepadanya lnl itu, berarti dia telah

diberi hujah dan dalil yang nyata

Mengenai penalonilan firman AllalL {$ "fong menolong,"

Ibnu Zaid berkata seperti yang diriwayatkan berikut ini:

22722. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu 7ad berkat4

mengenai fi-r- Allall t#6"Y"8itcj,Y;.5 'Dan
berikanlah kepadafu doi slii engkau kehtasaan yang

menolong." Ia berkat4 "Maksudnya adalah, menolongku,

sebag4imana Allah berfirman kepada Musa, i"{"33fr"36
WyaK4LiM-g$LU,(Ki;1.:6);1,'Attahberfi rman,

"Kami akan membantuntu dengon souduamu don Kami

berikan kepadamu berdua, kektnsaan yang beso, maka

merela tidak dopat mencapaimu; (berangkatlah lamu ber&ta)

dengan membau,a mukjizat Kami". '(Qs.Al Qashash [28]: 35)

Ini ada pola kalimat mendatrulukan dan mengakhirkan.

Sesungguhnya kekuasaan bergantung dengan ayat-ayat Kami,

maka mereka tidak akan sampai kepadamu."l354

ooo

@F 6;i ifiLfr 't,L' M t;i'Ai 
^; 

3j
u D an katalanlah r' Y arg b enor talah danng ilan y ang batil
telahleryap, sesunguhrrya yarrgbatil iu adalah seswttu

yffirg pdstilenytap." (Qt. Al Israa' [17]: 81)

r3s Tidak karri temukan hadits dengan lafazh ini diantara literatur png t<ami miliki.
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Allah Ta'ala brfirman: Wahai Muhammad, katakan kepada

mereka (orang-orang musyrik) yang yang telatr hampir membuatnu
gelisatr di Makkah agar engkau keluar (pergr) dari sana, f'ifiil;
M "Yang bens telah datang dan yang batil telah lerqnp."

Ahli talo^,il berbeda pendapat tentang makna keboraran yang

diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya unhrk memberitatnrkan

kepadamereka

Sebagian b€rpendapat batrwa maknrd lafazh kebenaran adalah

Al Qur'aru sedangkan maksud lafaztr kcbatilan adalah syetan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilail ini:

22123. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, il;S;
'Ai "Dan katakanlah, 'Yang benar telah datang'." la

berkata "Maksudnya adalatr Al Qur'an. i(j itt'|Y;( 6i(ji) "Oo, yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil
itu adalah sesuatu yang pasti lenyap."r3ss

22724. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 'Ai:SS;
"Dan katakanlah, 'Yang benor telah datang'." la berkata

"Maksudnya adalah Al Qur'an. Maksud lafazh M {;i
'Dan yang batil telah lenyap', maksudnya adalatr syetan."l3s6

Ulama lairurya berpendapat batrwa yang dimaksud dengan

kebenaran adalah jihad melawan kaum musyrik, sedangkan yang

1355 Al Mawardi dalrrrrr A*Nukat wa Al'Lfun Qn6T.
1356 Abdurrrzaq dalam tafsir QB16) dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'qni Al

Qtr'an (3/186).
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dimaksud kebatilan adalah kesyirikan. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

22725. Al Qasim menceritakan kepada karf, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karf, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, AiSj
'}ij"il "Dan katakanlah, 'Yang benar telah dotang'." la

berkatq "Maksudnya adatah telatr datang peperangan." 6:i
ltf'fi "Dan yang batil tetah lenyap." Ia berkata, "Maksudnya

adalah syirik dan apa yang mereka 1.L,1L^.:11357

22726. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

mengabarkan kepada l@rni, ia berkata: At-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

dari Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah masuk

Makkall sedangkan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhal4

maka Rasulullah merobohkannya sambil membaca" Uiiq
6i; ig:i:;$"";M 6i "yang benor tetah datang dan

yang batil telah lerryap, sesungguhnya yang batil itu adalah

sesuatu yang pasti lenyap.ur3s$

Pendapat yang paling tepat dalam penakwilan ayat ini adalah,

Allatr memerintahkan Nabi-Nya unttrk memberitahukan omng-oftrng

musyrik batrwa kebenaran telatr datang, yaitu setiap ketaatan dan

perbuatan yang diridhai Allah, dan kebatilan telatr le,nyap, yaitu setiap

kemaksiatan dan perbuatan yang tidak diddhai Allah dan setiap

perbuatan yang menturjukkan ketaatan kepada syaitan, karena

kebenaran adalah setiap perbuatan yang menyelisihi iblis, dan kebatilan

adalah setiap ketaatan kepada iblis. Dalam ayat tersebut Allatt tidak

mengkhususkan satu ketaatan dari yang lairurya, dan tidak menjelaskan

r3s7 61 Mawardi dalan A*Nukot wa Al'Uynn QD67).

At-Tirmidzi dal"m Tdsir Al Qur'an (3138), dan Al Humaidi dalatt Musnad
(v46').
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lenyapnya sebagian dari kemaksiatan, akan tetapi berita tersebut

bersifat umum, yaitu datangnya semua kebenaran dan lenyapnya

kebatilan. Lantaran ayat itulah datang Al Qur'an, dan berdasarkan ayat

itulah Rasulullah SAW memerangi kaum musyrik (menegakkan semua

kebenaran dan melenyapkan semua kebatilan).

Talrwil liman Allah: M 6i @r" yang batil tetah
lenyap)"

Maknanya adalall telatr lenyap kebatilan, dari perkataan 'iA;i
,*J "ika telah keluar'. Juga perkataan pilJr iif .Jika telatr

mengeluarkan busumya dan terus meluncur sesuai aratr anak panah itu".
Dikatakan 6:A A'l- ,Pt)r'rr1dan hr 'rA,:31yangartinya melenyapkan.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan yang dinyatakan

oleh para ahli tafsir, mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat berikut ini:

22727. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr menceritakan

kepada karrri, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku
dad Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, ir(M'6t
6;{; "*rrunf*Onya yang batil in adalah sesuatu yang pasti
lenyap," ia berkata, Malcsudnya adalatr *Oi.r:l3se

ooo

$#ii;r;'u*S_"t$j{!6+';6et:.jir'qJjj;
@6G

"DmrKani amilil@n dari N Qtn'an sestafr.r yor.g menjadi
penawar dmr ralmwtbagi orang.orang yarJgbei-lmf,n df,n N

r35e Al Mawardi dalarn An-Nulrat wa Al 'Uyun (3D67).
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Qrn'an itu fidal<lah menon$ahlnpda or(mg.orffirg yarrg
,halirrr" sehinl<erugifir." (Qs. Al Israa- lLZl:821

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad, telah Aku
turunkan Al Qrn'an kepadamu sebagai penawar, yang bisa
menawarkanmu dari kebodohan dan kesesataq menjadikan p€tunjuk
bagi yang buta dan rahmat bagi orang-orang mukmin, karena orang-
orang muhnin mengerjakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allatr,
menghalalkan apa yfrg halal, serta mengharamkan apa yang haram.

Dengan amalan itulah Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga

dan menyelamatkan mereka dari siksa-Nya Itulah ratrmat dan nikmat
dari Allah yang telah dilcarturiakan kepada mereka.

Takwil fiman Allah: fii3f+.r6:i'+i{, (Tidahtah
mcnambah kepada orangerang yang zhalim selain lcerugian)

Abu Ja'far berkata: Apa yang dinrunkan kepadamu, berupa

Al Qur'an, tidak akan menarnbah ba,g1 orang kafir kecuali kerugian.
Maksudnya adalah kehanctran, karena setiap ditunrnkan kepada

mereka ayat yang berupa perintah atau larangaq mereka
mengafirkannya dan tidak pernah melaksanakannya, serta tidak pematl

meninggalkan apa yang dilarang kepada mereka. Perbuatan mereka
tersebut semakin menambah kerugian mereka dari kerugian yang

sebelumnya, dan menambah dosa mereka dari dosa yang sebelumnya

Sebagaimana dalam riwayat berikut ini:

22728. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada }arni dari Qatadah, mengenai firman Allah, 'qTj33
'"y31-Ut'.6+';C, g(Ai uDan Kami turunkan dori Al
Qr'an sesuotu yang menjadi penotryar dan rahmat bagi
orang-orang yang beriman," ia berkat4 "Jika orang mukmin
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mendengarnya" maka dia akan mengambil manfaat,

menghafal, dan memperhatikannya. Namun,'d)Aii;{;
'Tidailah mgnomlah kcpada orang-orang yang zhalim'.
denganny4 6l3J; "Seloin fterugian." Dia tidak mengambil
manfaat, tidak menghafal, serta tidak memperhatikannya" dan

Allah menjadikan Al Qur'an ini sebagai ratrmat dan penawar

bagi orang 1or1orrin.rrl36o

ooo

@ rg- i,g Fi i1,u:uy-6i,;fr ,)^'.ij & cstrly
uDanapabilaKariHlrfrnlesanmtganbpadtmorwsia

niscaya@alindlah dio; dmt nuembelal<mgi ilmgan sil<np
yarrg sontfung, dan apabila dia ditiln@l<esu,sahan nisccya

dfubuputtts asa.D (Qs. Al Istaa' [1?]: 83)

Allatr Ta'ala berfirman: Jika Kami berikan kenikmatan kepada
manusia" Kami selamatkan manusia dari kesusatran yang menimpa
mereka ditengah lautan serta dari ketaletan yang hampir membuat
mereka binasa, dan kenikmatan lainny4 maka mereka akan berpaling
dari mengingat Kami, sementara mereka meminta pertolongan kepada
Kami ketika mereka ditimpa kesusahan.

Firman Allah, .i9_95 ,,Dan membelakangi dengan sikap
yang sombong," maksudnya adalah, me4iauh dengan kesombongan,
yaitu dengan angkutr, seakan-akan mereka tidak pematr memohon
kepada Kami ketika mereka ditimpa kesusahan. Sebagaimana
diterangkan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

1360 Al Mawardi dalarn An-Nukat w a At' Uytn (3 D67).
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22729. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujatrid, mengenai firrnan Allah, .#9,63 "Dan

membelakangi dengan sikap yang sombong" ia berkata,

"Maksudnya adalah menjauhkan dari karni.r:1351

22730. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid riwayat yang sama

Qira'at dengan menjadikan lwmzah padalatazhtrL sebelum

oli/'u' adalatt qira'at yang benar, dan karni pun membacanya dengan

qira'at itv.

136r Mujdrid dalam ta$ir Oal. zt4l), Al Baghawi drJram Ma'alim At-Taruil Q1524), dur
Abu Ubaidah dalam Maiaz Al Qrr'an (l/389).

1362 16nu Amir membacarrya ,E)rti] sepeni itl dan ini terbalih yang maknanya gll
seperti init!1rs?2.
Ada.yapg-mengaqkan berasal dari ru, yakni pikul, sebagaimana firman Allah, 6
,35u. ,fi bsti, Ol. yakni diberatkan, dan redaksi aslinya adalah rt.ll kemudian

hr;rlt{wott diganti dengan huruf aly'karena harakatnya, sedangkan sebelumnya

adalah htxurf liihah,dan huruf a/y'dipanjangkan untuk memposisikan horuah.
Hamzah dan Al Kisa'i membacnya ;fii-t dengan membaca humf a/f secara

imalah setelah honzah dan kosralr. Hujjah merekq adalah, hunrf a/y'merupakan
perubahan dari hunrfya png berada pada lafazh ipBt yang diikuti oleh huruf afil
maka dia ingin mengikuti jalan itu. Sedangkan huruf ary' setelatr honzah

mengikuti harnzah dan meng-lrasrah-kan huruf nzz sebelum hamzah karena

mengikrai honzah.

Abu Bakar dan Khallad dari Hamzatt membacanya 15l-i d€,ngan merbacafathah

pada hunrf mtn d^n bcrah homzah, serta tidak metg-kasrah-kan huruf nzn

karena kasrah honzah, akan tetapi meningga[<an huruf nrn seperti keadaannya.

Sementara itu, ulama lainnya membacanya stU dengan mem-fathah htruf nrn dan

horuah.
Lhat Hujjah Al Qira'a (ttal40E,409).
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Sebagian atrli Madinah membacanya rl-i.1 menjadikan hamzah

setelatr huruf a/fl Meskiprur batrasa itu diperbolehkan dan telah ada

dalam batrasa Arab, dengan mendahultrkan lwmzah pada tempat yang

sehartrsnya muakhar, atal men-takhir-kannya pada tempat muqaddam,

seperti syair berikut ini:

ttii' .d rslt \ Lt-w'rit ...u'!, ir.,,y, iut
"Apakah orang-orang meremehkan mimpinya sedongkan dia mengigau

dari apayang dia lilwt dalam mimpinya."r363

Juga sebagaimana lafazh .rr-r{ yang aslinya adalah .f-1[ mereka

maniaqdim-lcn lumzah, hanya saja itu bukanlah bahasa yang tepat,

dan bahasayang pertama lebih fasih.

Talrwil fiman Allah: ttj;-'bgli)i'iZisg @on apabila dia
ditimpo hesusahon niscaya dia berputtts osa)

Dikatakan: Jika mereka mendapatkan kesusatran dan kejelekan,

maka mereka berputtrs asa dari jalan keluar.

Perkataan kami tentang makna lafaz}l- dJJl dikatakan pula oleh
para ahli talo,il. Mereka yang berpendapat derrikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

22731. Ali bin Daud menceritakan kepadaktr, ia berkata: AMullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah, t ;;-i,4itiilitg "Dan altabita dia ditimpa
lrcsusahan niscaya dia berputus asa," ia berkata, "Maksudnya
adalah berpufus a"a."l 3fl

1363 Seperti inilatr redaksi astinya, dan tidak kami t€rnukan di antara literatur yang
kamimiliki.

r3a Abu Utaidah dalam Majaz Al Qur'an (l/389), Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir
(5/80), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31524).
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22732. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadah, mengenai firman Allah, l:li'*rtt
gfi-'tg "Dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia
berputus asa," ia berkata, "Jika mereka mendapatkan musibatr

maka mereka berputus esa."l365

ooo

# e,A ; u! F -{l; .;!{G, 15; 3;3,L 
-S

"Kata)l<friah,'Tiap-fiaporfrigWunfl wwtwtlendam,rrya
masing-masing mal& ailwvrwlebih mmgetalwi siafla yarJg

benf,r ialormya." (Qs. Al Israa' [1?]: 84)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Wahai Mutrammad,

katakan kepada manusi4 "Berbuaflah kalian semua menurut keadaan

masing-masing, menunrt cara dan kemauannya sendiri A:rgt'{sj
'Malra Tuhanmu lebih mengetahui siapa', salatr seorang dari kamu

*AA 'Yang benar jalannya'. Ttrhanrrru lebih mengetatrui siapa

yang lebih benar jalannya menuju kebenaran."

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan perkataan para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22733. Ali menceritakan kepadaku, iaberkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

dad Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, W S

1365 Abu Ja'far fui-Nahhas dalam Ma'ani Al Qtr'an (3/lS8) dan Al Qurthubi dalam
' lsb (lol322).
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+i$i t$ 'S*i2"fototanlah, 'Tiap-tiap orang berbuat merutrut

keadaannya masing-masing'. " Ia berkata, "Menurut keinginan

dirinya.ul36

22734. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karli, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai fimtan Allab .)F)i iF
"Keadaanrqn masing-masing" ia berkat4 "Menurtrt

dirinya.1367

22735. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman

Allah, .rr$ iY '5,3-'jL'j, "Katakanlah, 'Tiap-tiap orang

berbuat merurut kcadaannya masing-masing'.u Ia berkata

"Maksudnya adalah menurut tabiat dan keinginannyu.r:1368

22736. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kad, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, "jL'i,
.r,{ie {.22 "Katakanlah, 'Tiap-tiap orang berbtnt menurut

keadaannya masing-mas@'." Ia berkata "Menurut niat dan

kemauannya.'1369

1365 Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an Qll30) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At
TaruilQl524).

1367 Tidak kami temukan hadits dengan sanad ni sampai Mujahi4 dan lihat
sebelumnya.

"tt Mrrj"hid dalam ta8ir (hal. 441), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31524),

Ibnu Athiyah dalam Al lvluhsro Al Vajb Ql48l), dan Abu Ja'far tui-Nahhas
dalam Ma'oni Al Qw'ot (3/188).

r36e Ibnu Atlriyah dalamAl lvfuhoru Al Wajiz (31481).
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$ ui :ihlq,$ J b'iti $ &i * 4ij35i
@(+

Pendapat lairurya mengatakan bafrwa lafa/r_ iiftt'lr artinya

agama. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

22737. Yrutus menceritakan kepadahl ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata'

mengenai firman Allah, .rrgi&'{1'l>'S "Katakanlah,

'Tiaptiap orang berbuat menurut kcadaamya masing-

masing'." Ia berkat4 *Menunrt aganranya. :.ly'Iaix-ilfrgt yakni

68oma"l37

ooo

"Dartnrlrelrr-brlrtmyalirl4donwtrlntrrngrch.l(atal<mtlah
'Roh iar trmast/r urusart athrrlrlcu dm fidald,ah l@u dibelri

pengetahmnnrelonnlornlwryasedilcit'."
(Qs. Al Israa' [17]: 85)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad: Wahai

Mghammad, orang-orang kafir dari Ahli Kitab itu bertanya kepadamu

tentang roh, maka katakan kepada mereka, "Roh urusan Tuhanku, dan

kalian tidak diberi pengetatruan tentang itu kecuali sedikit."

Diriwayatkan bahwa yang bertanya kepada Rasulullah tentang

roh adalatr kaum Yahudi, sehingga Allah menunrnkan firman-Nya

t370 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5/80) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhorrar Al
rYajiz (31481'1.
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terkait dengan kaum Yahudi. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22738. Abu Hisyam menceritakan kepada karri, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Ibrallim, dari Alqamah, dari

AHullalL ia berkata: Aku bersama Nabi SAW di sebuatt

ladang di lvladinah, dan beliau membawa tongkat kecil unhrk

bersandar, kemudian lewatlatr sebagtan kaum Yatrudi, lalu

sebagian dari mereka berkatq "Tanyakan kepadanya tentang

rotr"" Tetapi sebagran lainnya b€rkat4 "Jangan kamu tanyakan

kepadanya" Nabi lalu berdiri dengan bersandar kepada

tongkatnya, kemudian aku berdiri di belakangnya" aku

menyangka telah diwahytrkan kepadanya (Al Qur'an),
kemudian beliau membaca. iU'rli6 &i,l6ij"3i
"-f 

if ;;i',ihl?', i; "Dan meika beitanya kepadamu

tentang roh Katalranlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanht

dan tidaHah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya

sedikit'." Sebagtan dari mereka lalu berkata "Bukankah telah

alal katakan, jangan kamu tanyakan kepadanya:tt37r

22739. Yalrya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya,

dari kakeknya, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamatr,

dari AMullab ia berkata: Ketika aku berjalan bersama

Rasulullah di salah sahr jalan di MadinalL lewatlatr segolongan

Yahudi, sebagian dari mereka lalu berkata "Tanyakan

kepadanya tentang roh." Tetapi sebagian lainnya berkat4 "Apa

yang membuat kalian ingin mendengarkan sesuatu yang kalian

benci?" Mereka lalu menuju ke arah Rasulullah untuk

r37r HR Al Bulfiari dalam bab: Al I'tisham bi Al Kitab wa As-sunnah Q287), Muslim
dalarn Shifat Al luluafiqin (32), At-Tinnidzi dalam bab: Tafsir Al Qur'an (3141),

dan Ahmad dalan lvlusnad (l I 444).
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menanyakan (perihal roh) kepadanya. Rasulullah kemudian

berdiri, dan aku tahu telatr diwatryukan kepada beliau, maka

aku juga bangkit. Rasulullatr SAW lalu membaca, 6jg$
U$ $i e*J 6,$ ;t b'&i,i ebi,l,,,Dan meretw

bertanya tcepadamu tentang rih Katikanlah, 'Roh itu
termasuk urusan Tulanht dan tidaklah kamu diberi
pengetahuan melainkan hanya sedikit'. " Mereka lalu berkata

"Bukanlcah aku telah melarangmu unttrk menanyakan (hal

tersebut) kepadanya?" I 372

22740. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia

berkata: Atrli kitab bertanya kepada Rasulullah tentang roh,

ryg#tjl_*"."yyt ,, 
"yg1, U'gilt$ &i,;,ii;,c|i

ryU DtqA)63 $i\ "Dan mereka bertanya

kcpadamu tentang roh. Katakanlah, 'Roh in termasuk urusan

Tulanht dan tidaHah kamu diberi pengetahuan melainkan

harryo sedikit'." Mereka lalu berkata" *Apakatr kamu mengira

kami tidak diberi pengetahuan tentang itu kecuali sedikit,

sedangkan kami telatr diberi Taurat, yaitu hikmah?"

09f--'j;l'n6lzzJ\ 3i- Ji "Dan barangsiapa yang

dianugerahi hibnah, ia benar-benar telah dianugerahi

karunia yang banyak." (Qs. Al Baqaratr l2l: 269) Kemudian

turunrah ayat, .24L. e iiXiSV 5ii {;t e.,i;t Od jj
;ti LS 'r rt C. A i15 "seandairrya pohon-pohon di
bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan

lrepadanya tujuh laut lagi (setelah kering) niscrya tidak akan

habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah." (Qs. Luqmaan

l3l): 27) Kalian tidak diberi ilmu yang dapat menyelamatkan

t3z HR Al Bukhari dalarn Tafsir Al Qttr' an (4721).
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kalian dari neraka kecuali sedikit, dan meskipun Taurat banyak

mengandr:ng kebaikan, akan tetapi di sisi Allah itu sedikit.r373

22741. Isma'il bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Asyjai Abu Ashim Al Hamshi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Isa Abu Ayub menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Qasim bin Muin menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamatr, dari

AMullah, ia berkata: Aku bersama Rasulullatr berada di
ladang, di Madinab ketika beliau didatangi oleh orang-orang

Yahudi, mereka berkatao "Wahai Abu Qashim, apakah roh

itu?" Rasulullatr diam, lalu Allah menurunkan firman-Ny4

i; J ir'c;ti $"&i,i 4i!r:$ "Dan mereka bertanva

kepadamu tentang roh. Katalanlah, 'Roh itu termasuk urusan

Tulwnht'."1374

22742. Bisyr menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

eatadatr, firman Allah, $Si*1$35j 
uDan

mereka bertanya kepadamu tentang roh." I(aum Yahudi

bertemu dan mendatangi Rasulullah untuk bertanya. Mereka

berkata, "Jika dia seorang nabi maka dia akan tatlu." Mereka

prm menanyakan tentang nth, ashabul kahfi, dan Dzulqarnain.

Allah lalu menunmkan semua jawaban tersebut dalam firman-

*yq.it ;;i |i4; ui ;; J U'c;)|i &i$ <:Frs:
U 'Dan mereka bertanya-trejadmu tuntang roh.

Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanht dan tidaHah

lromu diberi pengetahuan melainkan l*rrya sedikit'."
Maksudnya adalah orang-orang Yatrudi. I 375

r3R Ibnu Katsir dalam ta$ir Qm).
f 37a Ibnu Jauzi dalun Zad Al Masir (5181).
1375 16nu Athifh d^lerrn At Muhrrw Al Wajiz Qt4Sl) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (3/81).



SurchAI Israc'

22743. Mrfiammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semul dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, ,i 6f'$
Ui)i"Dan mereka bertanya kcpadamu tentang roh," iaberkata
.;iilereka adatatr kaum Yatrudi yang bertanya tentang hal itu

(roh)."1375

227M. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentag ayat,

&i * <itli{;,,Dan merelu bertanya kepadamu tentang

roh," ia berkata, "Kaum Yatrudi bertanya tentang hal itu'"1377

22745. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaklstr menceritakan kepadalu, ia berkata: Pamanku

. menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklar menceritakan

kepadalar dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, ebi,;,<ili5j 
,,Dan mereka bertanya l<epadamu

tentang ,oh," ia berkata, "Ayat ini nrrun karena kaum Yatrudi

berkata kepada nabi, 'Beritahu kami tentang roh? Bagaimana

roh dalam jasad itr disiksa" sedangkan roh itu dad Allah?'

Ketika itu, belum diturunkan kepada beliau satu watryu pun

tentang hal itu, maka Rasulutlah tidak memberikan jawaban

apa pun kepada mereka. Lalu tt',nlah Jibril dan berkata 4i
*l if ;$',ihJU't,$ J u'gili'Katatrantah, "Roh itu

termasuk trusan Tuhanht dan tidaklah kamu diberi

pengetahuan melainkan hanya sedi6t"'' Nabi SAW lalu

"" Mujatrid dalam tafsir (hal. zM2).

"n lbid.
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memberitahukan hal itu kepada mereka. Mereka kemudian
berkata, 'Siapakatr yang memberitatrukanmu tentang hal itu?,
Nabi lalu berkata" 'Allah yang memberitahukanku melalui
Jibril'. Mereka lalu berkata, .Demi Allah yang
memberitatnrkan kepadamu, itu adalatr musuh kami, Jibril'.
Lalu tun*rlah firman Allah, dii39|y$63 <_rG:i
# S 'I<atakanlah barangsiapa yang menjodi musuh Jibril
itu maka Jibril itu telah menurunkan Al eur'an kc dalam
ltatimu'." (Qs.Al Baqaratr 121 97)',',

22746. Ibnu Humaid menceritakan kepada karli, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada karni dari Mughiralu dari Ibrahim, dari
AMullah, ia berkata: Pada suatu hari aku berjalan bersama
Rasulullah SAW, lalu kami melewati sekelompok orang
Yatrudi, mereka kemudian berkata, ..Wahai Abu eashim,
apakah roh itu?' Aku diam, dan aku melihat diturunkannya
watryn kepada beliau, maka aku menyingkir dan menuju ke
kumpulan orang yatrudi. Lalu turun avat, ui)iSdjiij
"Dan merelra bertanya kepadamu tentang roh" Orang-orang
latu Yatrudi berkata" "seperti itulah kami dapatkan dalam kitab
kami."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna roh yang dimaksud
dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah Jibril.l3Te
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22747. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadala mengenai firman Allah, * a$rjj

f]li tu* Katsir dalam tafsir (9r3).
"'Ibnu Athiyah dalam Al Muhits At wajiz el4sr) dan Ibnu Jauzi dalam zad At

Masir (5181).
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&i "Dan mereka bertanya lcepadomu tentang roh," ia
berkat4 "Jibril.'

Qatadatr menyatakan bahwa Ibnu Abbas yang

memberitatrukannya. 
I 3 80

Ahl talo^,il lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah salatt

satu malaikat. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

22748. Ali menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada lonri, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, Sillii
,bi $,"Oan mereka bertanya kcpadarnu tentang roh," ia
dittut , "Maksudnya adalah malrikat.'I38l

22749, Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Affiullah bin Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Marwan Yazid bin

Samratl yang memiliki kekaisaran, dari orang yang

menceritakan kepadanya, dari Ali bin Abi Thalib, mengenai

firman Allah, &i ,t, <ili{) "Dan mereka bertanya

kcpadamu tentang roh," diaberkata, "Maksudnya adalah salatt

satu dari malaikat yang memiliki seribu wajab yang setiap

wajaturya memiliki seribu lisan, dan setiap lisannya memiliki

seribu bahasa. Dia memuji Allah dengan semua batrasa

tersebut. Diciptakan dari setiap tasbih itu malaikat yang

terbang bersama malaikat-malaikat yang lain hingga Hari

Kiamat.'1382

r3m Abdnrrazzaq dalam tafsir Ql3l4), Al Baghawi dal35 Ma'alim At-Toruil QD52),
dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz Q/a8\.

r3tr Ibnu Ja"ri dalarn Zad Al Masir (5182).

Azhamah Q1868), Ibnu Athiyah dalam Al Muhrru Al Waiiz (31481,482), Abu

Jafar fui-Nahtras dalam Ma'ani Al Qur'an (3/189), Al Baghawi dalan Ma'alim
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Telatr kami terangkan makna roh pada bab yang lalu, maka

tidak perlu kami ulang di sini.r3E3

Taktril fiman Allah: ;j j n (Termosuh utu:tan Tuhanhu)

Makzudnya adalah urusan yang tidak diketahui kecuali oleh

AllalL maka kamu tidak akan pematr mengetatruinya dan tidak pernatt

tahu unrsan itu.

Talrwit fiman Allah: 
".f 

Jf );iG;EJ6t @an tidahtnh
karnu diberi pengetuhrun mclainlwn hanya sedihil)

Ahli talo,il berbeda pendapat tentang makna firman Nlal\ lii

"..f 
Jf ;;r',ihJ "Dan tidaHah lcamu diberi pengetahuan melainkan

lranya sedikit."

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr mereka yang

bertanya kepada Rasulullah tentang roh dan semua manusi4 akan tetapi

ketika oftrng yang tidak masuk dalam muWtatab (yang diajak bicara)

dimasukkan ke dalam muklntab, maka susunan kalimat tersebut keluar
dari mulrlatab, karcna dalam batrasa Arab jika muWtbir anhu (yang

diberitakan) adalah ghaib dan mukltatab, maka l&itab-nyaunttrk semua.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

22750. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepadaku dari sebagian sahabatrya, dari Atha
bF I*g,, ia berkata: Diturunkan di Makkah ayaL GA|-J U,,

ry yJ $l "Dan tidaHah kamu diberi pengetahnn
melainkan hanya sedikit." Ketika Rasulullah hijrah ke

Madinatr, beliau didatangi oleh pendeta Yahudi dan mereka

At-Ttail Q1525, 526), d^n Ibnu Katsir dalam ta$ir (9nq, ia berkata, "Iladits
ghoib;'

trr 6[4 tnfsir surah An-Nisaa' ayat l7l.
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berkata "Wahai Muhajnyar, telah samPai kepada kami

bahwa kamu berkata ,-gi if );i dh-JU;'Dan tidaHah

kamu diberi pengetahuan melainlan hanya sedikit'. Apakalt

maksudrnu itu kami? Atau kaummu?'Beliau mer$awab, "Aht

tidak bermaksud seperti itu." Mereka lalu berkata

, "sesungguhnya kauru mengatakan batrwa kami telatr diberi

Taurat yang berisi penjelasan tentang sesuatu." Rasulutlah lalu

bersabda, "Dalam ilmu Allah, tal itu tanyalah kccil'

sedangkan tetah dinrunkon kepafu kalian sesuatu yang jika

lalian mengetalruinya maka akan bermanfaat buat kalian.

Allah lalu menurunkan firman-Nyq -'1jrb t f\fi' t 6fi'i"

iditHingsa firman-Nya, 4 q iitr 61.t3u

22751. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, Gh-JUi
i'4 {1 $i "Dan tidaHah kamu diberi pengetahuan

-melainkan lwrya sedikit," ia berkata, "Wahai Muhammad dan

manusia semua."l385

Ahli takwil lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalalt

khusus mereka yang bertanya kepada Rasulullah perihal roh' Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22752. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepadatami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, dhj63
#fi lii "Dan tidaHah kamu diberi pengetahuan

r3s Ibnu Katsh dalam tafsir On \.
,*r -As:i;y,rhi 

datatn ld-ourr Al Mqntsur (51333), ia menisbafkannya ke Al

Itlushannd.
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melainkan hurya sedikit," ia berkata "Maksudnya adalah

kaum Yahudi.'1386

Pendapat yang benar adalah, Hitab ayat tersebut ditujukan

kepada muWutab, akan tetapi yang dimaksud adalah umum, untuk

semua maktrluk-Nya, lorena ilmu yang dimiliki oleh seseorang

meskipun banyak nilainya, namun di sisi Allah ihr hanyalah sedikit.

Makna ayat tersebut menjadi, watrai manusia, tidaklah diberikan

kepada kalian ilmu kectrali sedikit dari ilmu Allatt.

ooo

4; -, ii i|{ i AyC.;$ ct\'U;S GU,il;

@Y,+;
uDurse$rngguhrrya jiliuKarnimenghendakirniscayoKani
l"t y"plrm, aW yar.g tclah Karni wahyril<an l<epadmrw, dmt

ilmgan Wleryaporr. ia+ l<mrru ddak al<ffJ nmdf,Wtl<frrJ
*orcmg perbela W tefiadq Kcmi."

(Qs. Al Istaa' [17]: 86)

Allah Ta'ala berfirman: Jika Kami kehendaki, akan Kami

hilangkan ilmu yang telatr Kami walryukan kepadamu dari Al Qur'an
ini, sehingga kamu menjadi tidak tahu. Kamu juga tidak akan

mendapatkan pembela terhadap apa yang Kami lakukan, yang akan

mencegah Kami melalorkan hal itu, dan juga tidak akan ada seorang

penolong yang menolongmu, yang menghalang apa yang Kami perbuat

kepadamu.

!3t6 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/526),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir
(5/82), dan Abu Ja'far An-Nahhas dalarn Ma'ani Al Qtr'm (3/189).
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AMullah bin Mas'ud menakwilkan makna menghilangkan

dengan mengangkat dari dada pembacanya. Riwayat-riwayat yang

menjelaskan hal itu adalah:

22753. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Bakar

bin Iyasy menceritakan kepada l(ami dari Abdul Aziz bin Rafi,

dari Bandar, dari Mu'aqal, ia berkata: Ahl berkata kepada

AMullah, dan menyebutkan batrwa Al Qur'an telatr dicabut

darinya, sedangkan Al Qur'an telatr ditetapkan di dalam hati

dan tulisan? Ia lalu berkata, "Al Qur'an telatr dicabut waktu

malam, sehingga tidak ada yang tersisq dalam hati dan

mushaf. " AMullah lalu memb aca,:t;5 -" i\'i# fi 64,*t
,4L "D* senmgguhnya iil@ Kami menghendaki, niscrya

Kami lenyapkan aW yang telah Kami wahyiran

kepadamu."t387

22754. Ygnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

rnenceritakan kepada kami dari Al Musayyab bin Rafi, dali

AMullah bin Mas'ud, ia berkata, "Ditiupkan kepada manusia

angin berwarna meratr dari Syam, sehingga tidak akan tersisa

satu ayat prur dalam hati dan mushaf." Seorang laki-laki lalu

berkata "Wahai abu Abdullah, aku telah mengumpulkan Al

Qur'an." Ia lalu berkata' *Tidak akan ada yang tersisa dalam

hatimu satu ayat pun." Ibnu Mas'ud kemudian membaca dj
cEL-CAa5\*fi(i4 "Dan sesungguhnvo jika Kami

menghendaki, niscoya Kami lerryapkan apa yang telah l{ami

w alryulan kepadomu. "r3E8

r3s7 HR Ibnu Majah (4Mg), Ad-Darimi QRls), Al Hakim dalam Al lvlusta&ak

(41504), ia be;kat4 "Isnad-nya shahih dan tidak diriwayatkan oleh keduany4

."rt" a6"prt t oleh Adz-Dzahabi." Ath-Thabrani dalam Al Kabir (91153), (8698)

dan Al Haitsami dalam Maima' Az-Zav'a'id Ql54).
r3tt trR Baihaqi dalansyra'b Al ImmQR55,356).
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@ 6F- 4; 5(,{r-5't yW i'-E .t\
uKeanali l<mem ralwrat ilari Tuhanrrnr. Senmgguhnya

l<mai*Ny o ataffiru adalah besar."
(Qr. Al Israa' [17]: 87)

Allah Ta'ala berfirman: 'ASG,4,$j "Dan sesungguhrqta

i rY 
$yi.-me 

nghendaki, nis caya Komi lenyapkan, " watlai Muhammad.

.rEllU-ril34\ "AW yang telah Kami walryulant kepadamu," akan

tetapi Allah tidak menghendaki, sebagai rahmat bagimu dan keutamaan

yang Allatr b€rikan kepadamu. (+,!8, <r(,ai;ill "sesungguhnya
lrarunia-Nya atasmu adalah besar." Dengan memilihmu sebagai

pembawa ajaran-Nya" dan diturmkannya Kitab zuci kepada-Mu, serta

semun kenikmatan yang tidak terhitung.

ooo

6U* a(fiit*,g,;:x_6 {i$iS,iif eA 6 S

w4.#5(J:,t,
"I(atolcanloh, 'Sesungutnya jillz morwsia fu" ii"

bulatmpul u,natk men$wt yang serapa N Qz.fi'an ini
niscaya nrr:el<a dnak dlsrl dapu menhnt ydrrg serupa

dengandia,selcalipunsebagiflr.muelamuf adipembanat
bagi sebagianyolr.glnin.u (Qr. Al Israa' [17]: 88)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad, katakan kepada

orang-orang yang berkata, "Kami akan mendatangkan sepeni Al
Quran," bahwa jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan

yang seperti itu, maka sekali-kali mereka tidak akan mampu

mendatangkanny4 meskipun mereka saling membantu.

-@I
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Diriwayatkan birhwa ayat ini ditunmkan kepada Rasulullatt

karena orang-orang Yahudi mendebatnya tentang Al Qur'an, dan

meminta beliau untuk mendatangkan ayat yang lain sebagai bukti atas

kenabiannyq karena jika hanya berupa Al Qur an mereka mampu

mendatangkannya.

Riwayat-riwayat yang mengatakan seperti itu adalah:

22755. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Yunus bin
Bakfu menceritakan kepada karni, ia berkata: Muhammad bin

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Abu Muhammad Oudak Zaid binTsabit) menceritakankepada

kami dari Sa'id bin Jubair atau Ilaimatr dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Mahmud bin Saihan, Amr bin Ashan, Bahri bin Amr,

Aziz bn Abi Aziz, dan Salam bin Musykim mendatangi

Rasulullah, mereka berkata, "Wahai Muhammad, beritatrukan

kepada kami bahwa yang kamu bawa ini merupakan

kebenaran yang datang dari Allah, karena kami tidak
-melihatnya tersusrur secara rapi sebagaimana sust[uln Taurat.

Rasulullah SAW lalu bersada" ,ilr .rie 'U'fi oi,jiJ'6t1iilrq 6l
rtic r; ril. ,fi- ot *'4rtt *1, *:*; ii ,i'r:' ti4 u:V
4 "Demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui balrwa Al

Q*'o, berasal dari Allah, yang lalian dapatkan tertulis

dalam Tawat. Jilu manusia dan jin berhtmpul untuk

mendatangkan seperti Al Qur'an, maka selrali-kali mereka

tidak akon t urmpu mendat angkannya. "

Pada saat itu mereka (Fanhash, AMullah bin Shuria, Kinanah

bin Abi Huqaiq, Asyya' Ka'b bin Asad, Samual bin Zaid, dan

Jabal bin Amr) berkat4 *Wahai Muhammad, tentu jin atau

manusia telah mengajarkan itu kepadamu." Rasulullah SAW

lalu bersab dq €* ttk U:y in' I i'6 o#iS'1 $2 Cl

,H),; 1,i1, e' "Demi 
'Allai,' 

sisungguhnya 
' 
kalian



TatsrrAth:fiwfuti

mengetalnti balrwa Al Qur'an itu dori Allah, kalian

menemukannyq tertulis di sisi kalian, di dalam Taurat dan

Injil."

Mereka lalu berkata, *Wahai Muhammad, jika Allah mengutus

seorang rasul, maka dia menjadikan sesuatu baginya dan telatr

menentukan dengan apa sesuai yang Dia kehendaki. Oleh

karena itu" turunkanlah kepada kami kitab yang dapat kami

baca dan kami mengerti. Jika tidak maka akan kami datangkan

kepadarnu yang seperti itu."

Allah lalu menurunkan firman-Ny4 o"Jf .iYf +ei $ i
W,4. # 6( Js -rpr,'&t-{ t!.fi ,::s-,g,\}U J {"
"Katakanlah, 'sesungguhnya iiko manusia dan iin berhtmpul

untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini niscaya mereka

tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, selmlipun

sebagian mereka meniadi pembantu bagi sebagian yang

lain'."1389

22756. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, mengenai firman Allah, 9:$ i,
"di3 ,,ii Sampai firman Allall W,#.# 5( $ ia

berkata, *Pembantu. Jika jin dan manusia batru-membatru dan

sating membantu, maka mereka tidak akan mampu

mendatangkan seperti Al Qur'an ini.:rl3eO

Firman Allatr, .*,'#ri "Nisccya mereka tidak akan dapat

membuat yang serupa dengan dia," dibaca marfu'sebagai jawab dari

la fuh y, t**" dalam batrasa Arab jika jawab q{.berupa I maka

mereka menjadikan setelatrnya marfu', karena 1 seperti QasT

Gurnpah) dan jawaban unttrk sumpatr yang menggunakan huruf I

r38e 16n Katsir dalam t^btr (9177).
r3m As-Suyutlri dalam Ad-Durr Al Mantsw (51337).
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adalah dengan mfffu, atau dengan men-iazant-kan, sebab irf yang

dijawab tadi ditambah dengan huruf lam, *bagaimana perkataan Al
A'masy berikut ini:

,ry l4t :6)'i; eni,t y ; +? o:4 4
"Jika berangan-angan dori belakang medan perang,

janganlah kamu kotori baiu kami dengan darah kmnnyang kami

berlepas diri dari 
^ereka."l39l

ooo

@tslL
" D arr sesnngguhny a Karni tpldh mawulrlrrg.ulmr.g lnp ada

rnorlwsia dflWrJ N Qtln'an ini tia|'tiap ntacarn
perwnpanaan,tapil<ebanydl<*nmarusitdnaknenyi<ni

l<ca&limenslngllurri(rrya).u (Qt. Al Israa' [17]: 89)

Allah Ta'ala berfirman: Telatr kami terangkan kepada manusia

dalam Al Qur'an ini semua macam-macam perunpamaan, sebagai

huljah, peringatan terhadap mereka, dan untuk menyadarkan mereka

tentang kebenaran, supaya mereka mengikuti dan mengamalkannya.

rrt 3"i1 syair ini bagian dari qasidah panjang milik Al'Aqra png dikatakan k€pada

Zaid bin Mushir, png redaksi awalnya yaitu:

,p.'),6 bff5iftt')11 ,F"i *f)'oytiri 7t2
Malrcra ualr'saadalalu tita uertepas diri. Lihat Acl-Diwor(hal. 149) dan Ibnu

Athiyah dalan Al ttulwrs Al Waiiz (3/483).

$y n6i iK ifi' p & n rr(fi (64qWW fi;'
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Firman Allah, (,jLJyn$ifii tfi "Tapi kebanyakan

manusia tidak menyulrai kecaali menginglcarftrya)." Maksudnya,

kebanyakan manusia enggan dan menentang kebenaran serta

mengingkari hujah Allah dan bukti-bukti-Nya.

ooo

Lficf*i'u,ti';i iF :'.1 <;i J $6i
"Dorrt ntqelcabethta, 'Karni sel<ali.lqli ddak @caya

l<erydnrw hinga l<cnnl nemancarl<an mata oir df,ri bun,li
unfiikkanti'," (Qs. Al Israa' [17]: 90)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad, oftlng-orang

mu.syrik dari kaummu itu berkat4 "Sekali-kali kami tidak akan

membenarkanmu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi bagi

kami."

, . I-atazh Ej$. "mata air'.' dalarnbenhrk i-;& a*i perkataan iir
,flt lit<a muncul dan memanca{$-r i,i vaitu yang terpancar.

Riwayat-riwayat yang mengatakan hal itu adalatr:

22757. Bisyr menceritakan kepadaku, iaberkata: Ya d menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadah, mengenai firman Allall 6-ri-,iiniit6';i #
"Hingga kamu memanacorkan mata air dari bumi untuk

l(arni," ia berkata, "Maksudnya adalah hingga kamu

memancarkan mata air dari bumi, yakni di negeri kami

ini.::1392

r3e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn Qn72), Abdurrazzaq dalam tafsir

Ql3l6), dan Ibnu Qutaibah &iatnGhrib Al Qtr'm (hd. 261).
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22758. Al Hasan bin Yahya menceritakan k"pada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadafu mengenai firman

Allah, Lii-*3i'uti';n ,$ 'Hnggo kamu memancar-kan

mata air dan burni untuk kami," ia berkata, "Mata u1r.::1393

22759. Mtrharnmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadab, riwayatyang sama.

22760. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kard, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujatrid, bahwa lafazh t6.f! maksudnya adalatr

mata air.l3ea

22761. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayatyang sama.

Mereka berbeda pendapat tentang bacaar, jk.
Diriwayatkan dari Ibrahim fui-Nakha'i, dia membacanya ,P

9 *;:*ry|, l9 liI*1ys\dan nrman Alah,i'i{, 1i'"K J
. /i"i? .. <r( . . , -1l-^r.i;WqL Ji!{i'# # 4+ a"r,e* membacany a tasydid.

r"3 Mujahid dalam ta8ir (hal.442).
t3e1 Al .l,shim, AI Kisa'i, dan Hamzah membacanya $';k r! aengan mem-fuhah-

kan humf ta dan men-szharkan hruuf/a. Dalil mereka adalah, firrnan Allah
tbt\. laftrz/n Lfr. uAa"n bentuk tunggal, sedangkan ta,sydid untuk menjadilon
banyalq satu demi satu. Oleh karena itu, tidak bisa diterapkan iika tafazh ifr.
sendiri-maknanya satu, dan yang menunjukkan hal ini adalah, mereka membaca

tq$';FA dengan tasydid k'zremjamak yang menjadikanf'i/-nya banyak.

Ulama lain membacany^ $ H,r3 dengan tqsydid, d9n hujjatrnya adalah, ijma'
tentang tasydid dalam firman eUan, rf 4b €;i, sedangkan lafazn ,ilt
menunjul&an satq seperti iF-.Lthat Uuiian AlQira'at (hal 409, 410).



M{wAl/r.:Il:ulbcri

Demikian oftrrg-orang Kuffah membacanya" seakan-akan

mereka yang membacanya dengan meringankan pada bacaan yang

pertama, menakwilkanny4 hingga kamu memancarkan untuk kami

mati air sekali saja, sedangkan dengan tasydid pada bacaan yang kedua

penakwilannya yaitrf Kamu memancarkan mata air di berbagai tempat,

satu demi satr, karena dikatakan J$h i:.iibukan'-ri]iJ. Seaangkan

bacaan dengan taAhfif pada yang pertama dan tasydid pada bacaan yang

kedua lebih aku senangi karena adanya perbedaan pada kedua

maknanya, sebagaimana disebu&an, meskipun tidak menghilangkan

kebenaran bacaan yang lain.

ooo

wSiIJi'# , ,#6T1i6KJ
@H

" Atau l<$rw metnp,rryd l<ehtn lwmf, dan angw, lalu
l<otrw alirl<fir wrrgoi.nmgai drcelahlclh.m yolng ilsas

alhonrrya." (Qs. Al Israa' [17]: 91)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhalrrmad, orang-orang

musyrik dari kaummu itu berkata kepadamu, "Kami sekali-kali tidak

akan membenarkanmu hingga kamu pancarkan mata air dari negeri

kami, yang memancarkan air, atau kamu memiliki kebun dari tanaman

kurma atau anggur, yang memancar dari celah-celatrrya mata air di

bumi kami ini, yakni dicelatr-celatr pohon kurma dan anggur."

Firman Allah, WtiiE "Di celah kebun yang deras

alirannya," maksudnya adalatr mata air di antara pangkal pohonnya

yang disebabkan bentuk teksturnya.
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\4;$(, i'u,"* ir".tu; i,:-.iK'i5t'J4i J
@rtj

"Ataul<f,ntuiorf.tli<f,rrlmrsttbul<eping.lnpinsatasl<ami,
sebagahnana l<firut katal,er. amt l<mw dntangl<f,n Nlah dsrl

malail<fr -nalail<atbuhadapannutlailmganl,rlffLi.u
(Qs. Al Israa' [L7l:92)

Ahli qira'at berbeda pendapat dalam bacaan firman /Jllah,lig
"Berlreping-keping"

Mayoritas ahli qira ar Kuffah dan Bashratr membacanya dengan

sulatn huruf sin, yang bermakna, atau engkau jatuhkan langt kepada

kami dengan berkeping-keping, karena .,,iL53t dalam batrasa Arab

merupakan bentuk jarnak d*i &{ yang menunjukkan banyak dari

jumlah dan jenis, sebagaimana bentuk5amak urttrk latazhal3iJt adalatr

.*Llr-aan jarnak untuk lafazh il6r uaauf, 16r. Diri*uyatkan secara

sima'i (pendengaran), q:-;\ iS 'u U.S ,Pt yang artinya, sepotong

darinya. Dikatakan j ug;, J-E t;ir,tJrr+ y^gartinya, sepotong roti.

Jika dibac^ q dengan men-suhtn huruf sin, maka menjadi

bentuk masMar dan''.l3. Sedangkan jika dibaca.,i33t dengan mem-

fathah-kan huruf sin, maka menjadi bentuk j1m* 9:, ,igu sampai

sepulutr. Dikatakan untuk satu adalatr lafazli, a:rrti zi3, sedangkan

untuk tiga adalatr q L*.Begitu setenrsnya ru-pui r"pr'rt h.

Sebagian ahli qira 4r Madinah dan Kuffah membacanya k
dengan mem-fathaft-kan huruf sin, t3es yang bermakna bentuk ju*uk

"" N"fi, Ibnu Amir, dan Ashim,membacanya ri3 d"og"rr rin berharakat fahah.
Ulama lain membacanya ti5 dengan sin iulan. Litnt Hujjah Al Qira'ah Qral.
410).
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tiga sarrpai sepuluh dari AXrli zii5 yang makzudnya adalah beberapa

potong.

Di antara drn qira'at tersebut yang paling tepat menurutku

adalah qira'at yang membacarlya dengan men'suhn-kan hunrf sfn,

karena yang ditanyakan kepada Rasulullatr adalah hal itu, mereka tidak

bermaksud jumlah tertentu, akan tetapi mereka meminta agar

dijatutrkan dari langit berkeping-keping, sesuai dengan pendapat atrli

takwil dalam penalorilan ayat ini. Riwayat-riwayat yang mengatakan

hal tersebut adalah:

22762. Muhammad bin fuiu menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, me,ngenai firman Allah, li{ "Brrk"pirg'
kcping" ia berkata" "Maksudnya adalah langrt semuanya"l3e6

22763. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

227&. Ibnu Juraij berkata: AHullah bin Iktsir menceritakan kepada

kami dari Mujatrid, mengenai firman Allah, liK-q; #)lK
"Berkeping-keping atas kami, sebagaimano kamu lcatakan,"

ia berkata, "Dalam ayat ini hanya satu kali, sedangkan dalam

snratr Ar-Ruum, liK-lil?.J'Menjadikannya bergumpal'

gumpal'. (Qs. Ar-Ruum [30]: a8) berkeping-keping."

Ibnu Juraij berkata "sekeping, sebagaimana-firman Allah, 6!
j3i <i 6 i*, ;', it ;,:lii'e -|J|ii'rikt Kami

"* Mu;ahld dalam tafsir (hd. 442) dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al 'Uytn
(3D72).
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menghendaW, niscaya Kami benamkon mereka di bumi atau

Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langiti (Qs.

Saba' l34l: 9)13e7

22765. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 'L*t j
G5f* 3.i5K'i5t "Atau kamu jatuhkan langit

berkeping-keping atas kami, sebagaimana komu l(otakan," ia

berkata, "Maksudnya adalah berkeping-keping."l3e8

22766. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah, tiK, iu berkata, "Maksudnya adalah berkeping-

keping."l39e

22767. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman Allah, ti{i"berkata
"Makzudnya adalah berkeping-keping." lam

22768. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapa}&u menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, li:{w .3":15K'i5t'Lri I "Atau kamuiatuhlcan

langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu

'3'7 Mulahid 6u1ra tafsir (hal.442).
r3e8 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3D72) dan Abu Jafar An-Natrhas

dalalrr Ma'ani Al Qur'an(31194).
1399 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyun (3 D72).
ro* Abdurrazzaq dalam tafsir Ql3l6) dan Abu tlbaidah dalam Majaz Al Qar'an

(l/3e0).
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katalcon," ia berkat4 "Maksundya adalah berkeping-

keping.'laol

Talcwil firman Allah: \1'hif:lt $\,:,tS J (Atuu kamu

datanghan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muha dengan

kami)

Allah memberitahukan perkataan ofiurg-orang kepada

Rasulullah,, "'Wahai Muhammad, atau engkau mendatangkan Allah dan

malaikat berhadapan muka dengan kami."

Ahli tal$ril berbeda pendapat tentang makna latazh;;ltr aaam

ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, mendatangkan

Allah dan malaikat semuanya urtuk bertatap muka sepenuhnya dengan

kami satu per satu, dan menunjukkan kepada mereka. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berilut ini:

22769. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaktr,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allall ij14)Xt
"Dan malaikat-malaikat berhadopan muka," ia berkata,

"Maksudnya adalah, dengan kami, dengan berhadapan muka

sepenuhnya."lao2

22770. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

r*r Ibnu Qutaibah dalan Ghorib Al Qur'an (hal. 261) dan Al Mawardi dalan An-

Nukat wa Al 'Uyun (3D72).
too' Mulahid dalam tafsir Qral. aa\ dan Al Mawardi dalan AruNukot wa Al 'Uyrn

(3D72).
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kepadaku dari Ibnu Juraij,- d4ri Mujatrid, mengenai firman
Allah, V *-if;(t $\,* S1 "Atau kamu datangkan Attah
dan malailcat-malailwt berhadapan muka dengan kami," ia

berkata, *Tatap muka dengan wujudnya dan dengan

sepenulurya."l4o3

Ahli takwil lairurya berkata: Maknanya adalah, kamu

mendatangkan Allah dan malaikat dalam wujudny4 sehingga kami
bertatap muka dengan sepenuhnya, dan kami melihat wujudnya dengan

benar. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berilcut ini:

22771. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 1\'rl! J
J4 -;U{Sft "Atau lamu dotangkan Allah dan molaikat-

malaikat berhadapan muka dengan karni," ia berkata,

"Maksudnya adalah, kami melihat mereka dengan jelas."lau

22772. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, 1\|* J
\;'hi{;(t "Atau karnu datangkan Allah dan malaikat-

malaikat berhadapan muka dengan kom|" ia berkata,

"Maksudnya adalatr, sehingga kami dapat melihat mereka."l405

Sebagian ahli bahasa Arab ada yang mengartikannya dengan

makna ,F.ldari ucapan *T: ^)b or,n.q.yd ,E
Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalatr yang

dikatakan oleh Qatadah, bahwa maknanya adalah memperlihatkan, dari

r{3 Mula}rid dalam tafsir (hal. M2).
1404 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al'Uyn QD73).
'no'Abdurrazraq dalam tafsir Ql3l6) dan Al Qurthubi dalam tafsir (10/331).
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perkataan Utif {'i g!ri, o>ti Ji lti yang bermakna pertemuannya,

sebagaimana syair berikut fo'1406'

*ot4ii $:;;-,# -f'# 
Vrt :i _# e'€:ry

Maksudnya adalah pertemuannya. laoE

Ahli bahasa Batrsratr berkat4 "Jika mereka menyifati dengan

menggunakan b€ntuk,.l'l d.ri perkataan tir.U atau yang sejenisnya,

maka mereka menjadikan lafazh untuk dua sifat atau untuk janak
dengan menggunakan satu lafaztr, baik mu'annots maupun mudzakkar,

seperti perkataan # :9 ,rg $ ,,#'€t ,r$'i.'o*
ooo

&; 6r])-Gi J3 ;tai n {fi J i#,g q A iK 5
{fi tA S yilt :g i;st$ jt "t35' $t q"'J$

" ...' AtM l<frrw nwnpnyai sebuah rumah ilari emas, atart
l<snau naik l<e latgit. Dan l(ani sel,ali-l<ali fidak al<f,rr

menpelrcayail<endl@runwituhingakfrnwamutlranatas
l<f,n i sebuah kitab y ottg l<ornli b acd' . Katal<mtlah, u' M ahf,
Suci Tuhanku, bulrllrnlrla,h aku inilwrya seorcmg morwsio

ydngmenjodirasul'?" (Qs. Al Israa' [17]: 93)

la6 Al A'asy.
1407 Bait syair dari qasidah panjang milik Al A'asy, yang dikatakannya ketika perang

antara dia dengan dua gologan lainny4 dia mengecam bani Murtsid dan bani
Jahdar.

Lafa*bait ini terdapat dalam Ad- D iw or'$i;,rct a^Uut*, 13.i.rr:-.
Lthat Ad-Diwan (hal.l35) dan Abu Ubaidah dalan Majaz Al Qui'an (l/390).

ta08 A"-Zujai dalarr. Ma'ani Al Qtr' an OnsD.,*, Ibid.
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Allah Ta'ala memberitatrukan tentang orang-orang musyrik,
sebagaimana kami terangkan dalam ayat ini, "Watlai Mrrhammad, atau

kamu memiliki rumatr dari emas." Sebagaimana dijelaskan dalam
riwayat-riwayat berikut ini :

22773. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, ,iA n q. ii '"K J "Atau kamu mempunyai sebuah

rumah dari emas," ia berkata, "Rumah dari emas."

22774. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allatr, giji3 i ia
berkata" "Dari emas."l4lo

22775. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juaij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.

22176. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, ii'rK J
,,it*, u. Li. "Ata, kamu memwnyai sebuah rumah dari
emas," ia berkat4 "Maksud lafadr. i?ljt di sini adalatr

"ro 
.::l4ll

r4r0 Mujatrid dalam tafsir Qral. 442), Al Mawardi dalam AwNukat wa Al 'Uyn
(3D73), dan Az-hrjaj dalarr Ma'ani Al Qur'on Qn6q.

t4r I Al Mawardi dalarr. An-Nukat wa Al'Uyrn (3D73).
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22777. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:.

Abdwazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman

Allah, qi;t Aq in6K J "Atau kamu mempunyai sebuah

rumah dari emas," ia berkata, "Dari emas."l4l2

22778. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bdtxrazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats Tsauri

mengabarkan kepada kami dari seorang laki-laki, dari Al
Hakam, ia berkata: Mujahid berkata: Kami tidak mengetahui

apakah itu Jplr hingga kami menemukan dalam bacaan tl
+i 'U '4 U b:ilJ- ,,Atau kamu memiliki rumah dari
'emas."ful3

22779. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syrbah menceritakan kepada kami dari Al Hakam,

dari Mujahid, ia berkata: Kami tidak mengetatrui apakatr

*lj, hingga kami mendapatkan dalam bacaan AMullah bin
Mas'ud, ?t iiri yaitu rumah dari emas.lara

Tatrwil frman Allah: J:At483 5 (Atau kamu naik he

bnsit)

Maksudnya adalah, atau kamu naik dengan anak tangga menuju

langit. Dikatakan rtiJt I di langt, sedangkan lafah j; t"Uit

tepatnya menggunakan tl#l yaitu menuju, bukan (I di langit, karena

mereka berkata, :At 4'#, C i; it "atau kamu naik di tarryga

menuju langit". Oleh karena itu, mereka memasukkan 
"f 

dalarn kalimat

rar2 Abdunarraq dalam tafsir Q/317).
ror3 Abdurrazzaq dalam tafsir Q/317), Abu Naim dalan At Hilyah (3164), dan Abu

Jafar An-Nalrhas dalarr Ma'ani Al Qur'an (3/195).
14 14 Al Mawardi dalan An-Nutrat w a Al' (Jytn (3 D7 3).
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tersebut untuk menunjukkan makna kalima! sebagaimana dikatakan,
Qi:6:j $l tJ6 dl.J' C ii1, seperti syair berikut ini:

g?5#trrr3' JL ..crfur A,**,iiir '*,i

"Englaulah yang membebani aht untuk naik tangga ; keadaan

sakit, tua, dan pincang."r4rs

Takruit firman Altah: ,rti;C;i J; @an kami sekati-kali
tidak akan mempercayai kenaikanmu itu)

Dikatakan: Sekali-kali kami tidak akan mempercayaimu tentang
kenaikanmu ke langit (+{.Cti"I$&L "Hingga kamu turunkan atas
lrami sebuah kitob," yakni lembaran yang kami baca yang mengandung
perintah untuk mengikutimu dan beriman kepadamu.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

22780. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, fii, ${ "Krtab
yang knmi baca," ia berkat4 "Dari Rabbul 'Alamin kepada

fulan, sehingga setiap orang dari mereka memiliki lembaran
yang dapat mereka baca."t4t6

22781. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jurarj, dari Mujahid, riwayat yang serupa,

rars Disebutkan oleh Ibnu Mandzur dalan Lisan Al Arab (emi: j1) dan tidak
menisbatkannya kepada siapa pun.

'ort Mulahid dalam tafsir Aa.,foz).
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hanya saja dia berkata, "Kitab yang kami baca dari Rabbul

'Alamin.' Ia juga berkata "Sehingga setiap mereka memiliki
tulisan yang merek a bae,a."t 

4r7

22782. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

tepag kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, J" !31

fii'Q{Ci; "Hingga kmnu turunkan atas kami sebuah

kitab yang kami baca," ia berkata, "Maksudnya adalah kitab
l*rusus yang memerintahkan kami untuk mengikutimu."l4l8

Talrwil fiman Attah: ;;6C:7 3, (Katahantah, ,,Moha

Suci Tuhanhuo)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad, katakan kepada

mereka orang-orang muqnik dari kaummu yang mengatakan dengan

perkataan itu. Maha Suci Allatr dari hal-hal yang mereka sifatkan

kepada-Nya, dan Maha Besar Allah untuk mendatangkannya serta

mendatangkan malaikat-Nya, atau ada jalan bagilu untuk memenuhi

apayang kalian minta

Firman Allah, {r:J$$yLKi/ gi',fi|& maksudnya

adalall bukankah aku ini hanya seorang harnba dari ketunrnan Adam,
maka bagaimana aktr mampu mengabulkan permintaan kalian. Yang

sanggup melakukan itu adalah Yang Menciptakan aku dan kalian. Aku
hanyalah seorang rasul yang menyampaikan kepadamu apa yang telatr

diperintahkan kepadaku, sedangkan permintaan kalian tersebut

semuanya ada di tangan Allah. Tidak ada yang sanggup melakukannya

selain Dia.

rarT 15ou Katsir dalam taftir (9/81).
torE Tidak l€rni ternukan hadits dengan lafaztr dan sanadmi di antara literatur yang

kamimiliki.
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Ayat ini turun karena beberapa pemuka Quraisy berkumpul

mendebat Rasutullah dan mengatakan sebagaimana yang disebutkan

dalam ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang menyebutkan rorlo-rorna pemuka

Quaisy dan sebab-sebab mereka mendebat Rasulullah SAW adalatr:

22783, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin

Bakir menceritakan kepada karri, ia berkata: Muhammad bin

Isluq menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang syaiklt

dari Mesir 
-)4ang 

datang sekitar empat puluhan tahun yang

lalu- menceritakan kepadaku dari Ilsimab dari Ibnu Abbas,

bahwa Utbah, Syaibah bin Abu Rabi'ah, Su&an bin Harb

(seorang laki-laki dari bani Abdu Ad-Dar), Abu Bahtari

(saudara bani Sa'd), Aswad bin Al Muthalib, 7a$t'ah bin Al
Aswad, Walid bin Mughiratr, Abu Jahl bin Hisyam, Abdullatr

bin Abu Umalyatr, Umayyatr bin Khalaf, Al Ash bin Wa'il,
Nabilu dan Munabbih bin Hajjaj As-Satrmiyyin, berkumpul

setelah terbenamnya matahari, di belakang Kabatr. Sebagian

mereka lalu berkata kepada yang lainny4 *Utuslah kepada

Muhammad, ajaklah bicara dan debatlah sampai dia

memberikan alasan dalam hal ini."

Mereka lalu mengutus seseorang kepadanya, ia berkata,

"sesunggutrnya para pemuka kaummu berkumpul untuk

berbicara kepadarnu.' Rasulullah SAW kemudian mendatangi

mereka dengan cepa! dengan berprasangka bahwa ajaran ini
telah mulai menarik perhatian merek4 dan Rasulullah

memang sangat memperhatikan mereka dan sangat

mengharapkan mereka mendapatkan pefltnjuk.

Mereka lalu berkata, "Wahai Muhamma{ kami telah

mengutus utusan unfuk meminta alasan kepada kamu tentang

perkaramu. Demi Allah, kami tidak mengetatrui seorang pun
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dari kaum Arab yang membawa ajaran kepada kaumnya

seperti yang kamu bawa. Kamu mencaci para pendattulu,

mencela agamq membodoh-bodohkan, mencaci-maki Tuhan,

dan memecah-belatr kaum. Tidak ada perkara yang jelek

kecuali kamu telatr menjadikannya antara kita- Jika kamu

datang dengan urusan ini karena ingin hart4 maka akan kami

kumpulkan harta kami dan kami berikan kepadamu sehingga

kamu menjadi orang yang paling banyak lrartanya. Jika engkau

ingin kemuliaan, maka akan kami jadikan sebagai tuan kami.

Jika engkau ingin menjadi raja kami, maka akan kami jadikan

raja. Jika apa yang kamu daungkan ini berupa ru'yayangtelah
menguasaimu 

-nereka 
menamakan orang yang mengiloti jin

dengan ru\a-maka akan kami belanjakan semrn harta karti
untuk mencaxikan seorang tabib yang dapat meyembuhkanmu

darinya, dan karni akan memaafl<anmu."

seperti yang kalian katakan. Tidqklah aht datang kcpada

kalian dengan yang aht bawa ini untuk mendapakan hmta

lalian, tidak pla kemuliaan di antara kalian, dan tidak pula

untuk menjadi raja atas kalian, akan tetapi Allah mengutusht

sebagai seorang rasul, dan Dia memrukan kcpadafu sebuah

kitab, mengutuslu sebagai pembau,a labar gembira dan

peringatan lrepada kalian. Oleh lurena itu, aht sampaikon

ajaran Tuhanku kepada kalian dan aht nasihati kalian. Jilw

lralian menerima apa yang aht bav,a, maka itu adalah nasib

bailonu di dunia dan alchirat. Namun jila kalian menolalmya,
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maka alat akan bersabar hingga Allah memuhtskan antara aht
dengan kalian."

Mereka lalu menjawab, "Watrai Muhammad, jika kamu tidak

menerima penawaran kami kepadamu, malca sesungguhnya

kamu tahu bahwa tidak ada negeri yang lebih sempit dari

negeri ini, tidak ada yang lebih msikin dari negeri ini, dan

tidak ada yang lebih susatr hidupnya dari negeri kita, maka

mintalatr kepada Tuhanmu untuk memindatrkan bukit yang

telatr membuat negeri ini sempit makrnrukanlatr kehidupan

negeri ini, dan alirkanlah sungai-sungai dari negeri ini seperti

yang ada di hak dan Syarn. Juga bangkitkanlah para

pendahulu kami, termastrk Qusha bin Kalab, kita tanyakan

kepadanya karena dia orang tua yang bijaksana dan jujur,

apakatr ajaranmu ini benar atau batil? Jika kamu dapat

melakukannya, dan mereka membenarkanmu, maka kami akan

membenarkarrmu akan tahu kedudukanmu di sisi Allah, batrwa

Dia mengufusmu dengan kebenaran sebagaimana yang kamu

katakana."

Rasulullah SAW lalu bersabd4 Q inr y |SL t\,'.r! r.ig f
*' ', * i,i tk ly ;#li"'L:tl ';'{aL 6'9 e.
|#.: #- 6' '#- ;t :, ig.?l ""b i7'si o{2 ,.:,;7ti "Aht
tidaHah diutus dengan seperti itu, akan tetapi aht datang

dengan apa yang Allah utus aht dengannya, dan aht telah

sampailan kcpada kalian aW yang diperintahkan kcpadaht.

Jilra lcalian terima, maka itulah bagian kalian di dunia dan

affiirat. Namun jika kalian menolabtya maka aht akan

bersabar sampai Allah memutusknn antara aht dengan

kalian."

Mereka lalu berkat4 "Jika kamu tidak melakukan hal itu unttrk

kami, maka ambillah untuk dirimu dan mintalatr kepada
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Tuhanmu rlntuk menjadikan bagimu malaikat yang akan

membenarkan perkataanmu dan mengembalikan kami
kepadamq serta kamu minta kepada-Nya untuk menjadikan

bagimu kebun, harta bend4 dan istana dari emas dan perak,

guna mencukupkan kebutuhanmu, karena kami melihatnu
berjalan di pasar dan mencari kehidupan sebagaimana kami
mencari kehidupan. Dengan begitu, kalni mengetatrui

keutamaan nrmatrmu dari Tuhanmu jika kamu memang benar

seorang rasul sebagaimana yang kamu katakan."

Rastilullah lalu bersabda kepada mereka, qsiiU Uf 6 ,Jet[ 6 6

'j;ir i,p ctiaJi2 t:t$. ,.16.it';r<l1,ri61 i5ijl 'C*l.rt ,tit"ri;'ll;-
,+ !, it ?t * it\:;'oy ,iV19 Ub' d '&'A {& 6
'ff.1 # Lt 'fsi4 "Aht tidak akan melalairan hal itu. Aht
tidak akan meminta hal itu kepada Tuhanht, dan sekali-kali
afu tidak diutus kepada lalian dengan hal itu, akan tetapi

Allah mengutusht sebagai pembawa kabar gembira dan

peringatan. Jilu kamu terima ajaran yang aht bantta, maka itu
adalah bagian kalian di dunia dan akhirat. Namun jila kalian
menolalotya, malca aht alwn bersabar sampai Allah
memutuskan antwa aht dengan kalian."

Mereka lalu berkata" "Walni Muhammad, jatutrkanlah langit
dengan berkeping-keping bagi kami, sebagaimana yang kamu

katakan, bahwa jika Tuhanmu berkehendak, maka Dia akan

melakukannya. Sesungguhnya kami tidak akan

mempercayaimu sampai kamu melakukannya. "

Rasulullah SAW kemudian menjawab, &#i3'otl' . 
ri

',r)i "Semua itu kcmbali kepada Allah, iifta Dta bei*cnen**
*Lt* Dia akan melahtkannya bagi kalian."

Mereka lalu berkata, "Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu

tidak mengetatrui batrwa kami duduk bersamamu dan bertanya
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kepadamu dengan pertanyaan karli ini, meminta dengan
p€rmintaan yang kami mint4 sehingga Dia membelamu dan
memberitatru jawabanmu kepada kami, serta memberitatrukan
apa yang akan Dia perbuat jika kami tidak menerima
ajaranmu? Telatr sampai kepada kami batrwa yang
mengajarkanmu ajaran ini adalah seoftrng laki-laki bernama
Ar-rahman dari Yamamalr, dan demi Allab sekali-kali kami
tidak mempercayai Ar-Rahman, dan karni telah memberikan
alasannya kepadamu ya Muhammad. Demi Allah, karni tidak
akan melnbiarkanmu dan ajaran yang kamu bawa Kami akan
menghancurkanmu, atau kamu akan menghancurkan kami.,

Salah seorang dari mereka lalu berkata, "Kami menyembah
malaikat, dan mereka adalah anak perempuan Allah.,

Sebagian lainnya lalu berkata, "Demi Allah, kami tidak akan
beriman hingga kamu mendatangkan Allatr dan malaikat untuk
bertatap muka."

Ketika mereka mengatakan hal itq Rasulullah berdiri dari
tengatr-tengatr merek4 kemudian diikuti oleh Abdullah bin
Abi Umalyah bin Al Mughirah bin Abdullah bin Amr bin
Matrzum, yaitu anak Atikah binti AMul Muthalib, dan berkata
kepadany4 "Wahai Mtrhammad, kaum telah menawarkan
suatu penawaran kepada engkau, dan engkau menolalanya.

Kemudian mereka meminta kepada engkau untuk diri mereka
beberapa perkara untuk mengetahui kedudukanmu di sisi
Allah, akan tetapi engkau tidak melakukannya. Kemudian
mereka minta untuk disegerakan siksa yang kamu takutkan
akan menimpa mereka. Oleh karena ifiL demi Allall aku tidak
akan beriman kepada engkau sampai engkau menaiki anak
tangga menuju langit dan aku melihatnya sampai engkau
sarnpai kepadanya, dan kamu datangkan lembaran di dalamnya
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ada empat malaikat yang bersaksi bahwa kamu adalah seperti

yang kamu katakan. Demi Allah, jika kamu lalokan itu maka

aku akan membenarkanmu."

Dia lalu meninggalkan Rasulullatr. Rasulullatr SAW pur
pulang dengan perasaan sedih dan kecewa karena tidak
mendapatkan apa yang beliau harapkan dari kaumnya ketika
dia menyeru merek4 dan karena kaumnya menjauhinya.

Ketika Rasulullatl telatr pergi dari mereka, Abu Jatral berkata,

"Wahai kaum Qr:raisy, Muhammad telah enggan, dan

sebagaimana kalian lihat, dia telah mengecam agama kitq
mencaci pendatrulu kita, membodoh-bodohkan pemuka agama

kitq dan mencela Tuhan kita. Aku berjanji kepada Allatr akan

manimpanya dengan batu semampu yang aku bawa jika dia

sujud dalam salatnya." I 4le

22784. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mtrhammad bin Abu
Muhammad budak Zaid bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair atau

Ilsimatr (budak Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas, sama seperti

itu, hanya saja dia berkata: Abu SuSan bin Harb, An-Nadhr

bin Harb (anak dari Abdud-Dar), dan Abu Bahtari bin
Hisyam.la2o

22785. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Abi Bisyr dari Sa'id,

ia berkata: Aku berkata kepadanya tentang firman Allah, Jgfi-*3ii6';1, & a <;i "Kami setcati-trati tidak

rare 16nu Hisyam dalam ls-Srrah An-Nabawiah (l/306,309) dan Ibnu Katsir dalam
tafsir (9/78-81).

1420 Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil (31136) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
Qadir (4165).
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wrcayo kepadamu hingga kamu memonacarkan mata air dan
bumi untak kami,,,ia berkata, ..Ayat ini ditunmkan kepada
AMullah bin Abi umayya[ dan ia berkata, 'Mercka terah
menyangkanya demikian,.',1 42 I

ooo

fi.'ii,rs: $eJ {t {s^41 tS-.C ttWi- i ";gi.€ t 3

@{;:
'Dcrr ddak ada sesuatu ycflg nenghat*rgi m,,,sio unhtk

bfnur tdala datang p*uniuk l<eeadarya, l<eanli
prrll<aam nsel<a, 'Ailal<ah Nlah nrrrrtguttts seoftmg
neusio netfadi ras:.tl'?,, (es. Al Israa. U?l: 94)

Maksudnya adalah, watrai M'hammad, tidak ada yang
menghalangi orang-oftmg musyrik dari kaummu untuk beriman kepada
Allah dan kepada kebenaran yang engkau bawa.

Mengenai firman Allah, ts'*t:if.,t; sy,,Tatkala danng petunjuk
kcpadanya," Dikatakan, "Ketika dadng kepada mereka keterangan
tentang senran dan kebenaran yang kamu bawa, kecuali perkataan
karena kebodohan mereka."

Finnan Allah, $ij6.r:fi *,1j ,,Adakah Altah menguttu
seorang mamtsia menjadi rasul?" yang pertama kedudukannya
maruhub, kar€na ada yang menghalangi. yang kedua kedudukannya
mafu' L,zrem,kedudukannya sebagar f il-nya.

ooo
"2r As-snyn&i dalmt Ad-Dwr Al Mantsur (s}3g), dinisbatkan kepada sa'id bin

Manshur, Ibnu Mrmdzir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair.
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+_{rui$'*:5fr?4r d.fi O 5(ii,
@ {rlj ,:4 iaiG

"Kdal<mtloh,'Kalontseandainyaailamaladllfi -malail<d
y uJg W alfiJ4 alfir sefugai pffiSlJ,uni ili bwni, nisccy a Korni

tuanioart ilmi lmgit legda nrrr:elco seor(mg malrdil<fi
meniailirasul'.u(Qs. Al Israa' [17]: 95)

Allah Ta'ala berfimran: Wahai Muhamma{ katakan kepada

mereka yang e,lrggan beriman dan membenarkan apa yang kamu bawa"

lorena mereka mengingkari diutusnya seoralg rasul dari manusia,
*Wahai manusia, jika malaikat bisa berjalan dengan tenang di atas

mtrka bumi, maka akan Kami turunkan dari langit malaikat sebagai

rasut. Juga karena malaikat hanya bisa dilihat oleh sesama malaikat,

atau yang Allafr beri kekhususan dari bani Adam wrtuk mglihatry4
sedangkan yang lain tidak mampu melihatrya."

Oleh karena itq bagaimana akan diutus kepada mereka seorzlng

malaikat sebagai rasul, sedangkan mereka tidak mampu melihat malaikx
dalam bentuknya png asli sebagaimana yang diciptakan oleh Allatr.

ooo

w -rr4,i,r rty;ui;,; f\,1 i;v cia J;

@c;
"Kdakanloh, 'Cti,atplah y'.J;lah mer$adi soksi antma aku df,rr
l<f,ittusel<alimtsesnngguhnyadiaddalahMaluMengetalrui

logi lvlohn nwlihat al<nr. h*rta.harta,Nycl "
(Qs. Al Israa' UTlz 96)
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Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad, kepada mereka

yang berkat4 "Adoluh Allah mengutus seorang manusia meniadi

rasul?" (Katakanlatr), "Culatplah Allah meniadi saksi antara aht dan

lramu selalian.,, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik saksi dan

hakim, dan W -rrQ,i'( fi; "sesungguhnya Dia adalah Maha

Mengetahui alcan hamba-hambanya." Allah Matra Mengetahui

perbuatan dan urusan hanrba-Nya yang benar dan yang batil, yang

diberi petunjuk dan yang disesatkan. Allah fuga A:;'Maha Melihat,"

dalam mengatur mereka dan menjalankan kehidupan mereka dengan

apa dan bagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada yang tersembunyi

bagi-Nya sesuatu pun dari unrsan mereka, dan Dialatr yang akan

membalas semua amalan yang telatr diperbuat oleh mereka.

ooo

u.*j; 
u:,95'p11 6 W- i31q5';"i'i i i 3

'e'#;e:t;, K, q" grt &'# ii'i;;;
W};i13;i1;GL

uDarrbmangsiapa yang ditlmiuki Nlah, Dd,alrrh yoltlg

mar/rapatPe/irmiukdmtbatmgsialayangDiasesatlcnn,
mat<fl se/rr/li-l<alil<firw tidak al<iln mendapul<m perrolortg'

perclongbagi muel<a selainHa. DanKmni al<nrt

mengwnpull<mr merelra poda Hcri Kiamat (disqet) at'as

rnila mrliel<a dalaml,cadasr.buta,Hs:l dan pel<ak. Tartpat
l<pdif,mar. rnerel<,a ldalqh Jalwnan. Tiap'tiap l<nli nyala api

Jalwrtarn i11l atorl padfinkilni tan$dhl<ar.lagibagi muela
rryalanya." (Qs. Al Israa' lLTl:.97)
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Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad, barangsiapa diberi
petunjuk wrtuk beriman k€pada Allah dan membenarkanmu serta
membenarkan apa yang kamu bawa dari sisi Allah, dan Allatr
memberikan taufik kepadaqra, maka dialah orang yang mendapat
petunjuk, karena hidayah ada di tangan Allah.

Firman Allah, ,yu|_;; ',Barangsiapa yang Dia sesatkan,,,
makzudnya adalatr, wahai Muhammad, barangsiapa disesatkan oleh
Allab diselewengkan dari kebenaran, dan tidak diberi taufik trntuk
beriman kepada Allah serta me,mbenarkan rasul-Nya, rnaka kamu tidak
akan mendapatkan wali selain Allah yang akan menolong mereka jika
Allah menung berkehendakmenyiksa dan mengadzab mereka

rakrril liman Arah: 6tiQ-#i;jiHj @an Kami
akan mengunptukan tnerefo poda Hori Kianat [diseretJ atas muka
mereha)

Allah berfirman: Al<an kami kumpulkan di satu tempat pada
Hari Kiamat setelah berpisahnyamereka di larburmereka

Latazin Wg" Gt merupakan bentuk jarnak d-i 
"lif,yakni tuli. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22786. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
AMtrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada l<ard dari Qatadah, mengenai firman
Allab (R., "O* pekak " ia berkata" "Makzudnya adalah tuli.
I.;lfazcr- (5r^aA^lbentuk jamak dari ?|.-ttzz

Jika ada yang berkata: Bagaimana Allah menyifati mereka
bahwa mereka akan dikumpulkan dalam leadaan buta tuli dan bisu,
sedangkan Alrah berfirman, ti;;'s frr;s :uiij.jxt:o u Dan

tazz Abdwrazaqdalam tafsir (34lA dan Al eurthubi dalam tafsir (lOD33).



SurahAl Lsrac'

orang-orang yang berdosa melihat neroka, mako mereka meyakini

balrwa mereka akan jatuh lre dalamnya dan mereka tidak menemukan

tempat berpaling daripadanya;' (Qs Al Katrfi [8]: 53) Allatr

memberitatrukan bahwa mereka melihat. 1A,llahlga berfirman, i\t:tt
*qF%V"c#|WK;A;irt-(

I mereKa mellnal AuanJuga oernrman, ,+.a-l.!r rrl

A:;irt-''$ @ !";t \*,6 W i pg3 ir.

@ l# Afrl "Apabila nrroio itu melihat merelm dari tempat yang

jauh, merelra mendengar kegeramannya dan sucra rryala-nyalanya, dan

apabila merela dilemparlan lre tempat yang sempit di neraka itu

dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan " (Qs.

Al Furqaan [25]: 12-13) Allah memberitahukan ba]rwa mereka

mendengar dan berbicara?

Jawabannya adalatr: Boleh jadi Allatr menyifati mereka dengan

buta tuli, dan bisu ketika mereka dikumpulkan pada satu tempat di Hari

Kiamat, kemudian Allah menjadikan bagt mereka pendengaran,

penglihatan, dan bisa berbicara pada keadaan lain selain pada wakttr

di}umpulkan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas berikut ini:

22787. Alor diceritakan dari Ali bin Daud, ia berkata: (riwayat

berikuhya)

22788. Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

nrman Allah, U'K'& ?$' it -#iij{}$ "oo,
Kami akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat (diseret)

atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekalc," ia

berkata, "Allah kemudian berfirman, fl$ tldJiir;iiiil:;
'Dan orang-orang yang berdoso melihat neraka, mala mereka

meyakinil (Qs. Al Kahfi [8]: 53) Juga berfirm^, (tt],i
LitW 'Merela mendengar kegeramannya dan suara

nyalarqta'. (Qs. A1 Furqaan l25l: 12) Juga berfirman, V"
S;JAL6 "Merela di sana mengharapkan kebinasaan."
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(Qs. At Furqaan [25]: 13) Sedangkan firman Allatr, g"
'Keadaan buto', maksudnya adalah, maka mereka tidak akan
melihat sesuafu yang membahagiakan mereka. Firman Allalt
(K3; 'At*', malsudnya adalah tidak mampu berdalil. Firman
y'Jllah, (5, 'pekok', malsudnya adalah tidak mendengar apa

yang membahagiakan mereka.,,l423

Takrril firman Ailah: 'iA'&;;U (Tempat kediaman mereka
adolaL lahanan)

Allah Ta'ala berfirman: Tempat kembali mereka adalatr
Jahanam, dan itulah tempat tinggal mereka. Merekalatr bahan bakarnya.

Riwayat yang menjelaskan hal itu adalatr:

22789. Mtrhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allab 'i#'#;Y "Tempat kediaman mereka adalah Jahonam,,,
ia berkat4 'Maksudnya adalall merekalatr batmrr bokamy4,,l42c

Talrwit fiman Altah: L:.*:;46L enp-tiap hati
nyah api lahanam itu akan padam Kami tambahkan lagi bagi
mereha nyalanya)

Malsud lafazh 46L "Tiap-tiap kali nyala api Jalwnam
itu akan padam," adalah, jika telatr lunak dan tenang, sebagaimana
perkataan Adi bin Taid NAbadi dalam menyifati Muzannah:

1423 Al Mawardi cr/run A*Nukat wa Al 'uytn (3D75), tetapi sou&nya kepada
Muqatil bin sulaimanb Ibnu Jauzi dalan zad At Masir 6o01, dan AbuJa'farAn-
Nahhas dalam Ma,oti Al etr' m el 197).

1424 As-srrynthi dalam Ad-Di et uintsur 1s/343), dan diteruskan kepada Ibnu Abi
Hatinn, Ibnu Mrmdzir, dan Ibnu Abbas.
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4 V t ;;- V...rry s?'51 LtltE {a" t
,,Di tengah-tengah seperti kunong-htnang atau pelita istana, terkadang

dalam redup terdapat sinm."r425

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan perkataan para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22790. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah, 6 6L "Tiaptiap kali nyala api Jalnnam

itu okan padam," ia berkata, 'Maksudnya adalatr jika dia

tenang."l426

22791. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakg, ia berkata: Bapalku menceritakan

kepadaktr dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

aiatr, U ;i|''i * (SL "Tiaptiap kati nvala api

Jahanam itu akan padam kami tambahkan lagi bagi mereka

nyalarrya," ia berkat4 "Maksudnya adalah, setiap membakar

tubuh merek4 api akan dinyalakan dengan tubuh mereka

sendiri sebagai batran bakamya. Jika telatr membakar tubuh

mereka-dan tidak ada yang tersisa dari tubuh merek4 maka

menjadi bara api yang menyalq dan itulah padamnya' Jika

rox Lihat Ad-Diwan (hal. 39), Abu Ubaidatr dalan Maiaz Al Qur'an (l/391), Al

Mawardi dalam An-Nutrat wa Al 'Uyrn (3D75), dan Ibnu Athiyah dalan Al

Mtrtoro Al Waib QlaS\.
to,u Abu Utaidah iaurn Uoi* Al Qur'an (l/391), Abu Ja'far An-Nahhas dalam

Ma,ani Al etr'an (3tlgi), Al Qurthubi dalam tafsir (101334), dan Al Baghawi

dalatn Ma'alim At-Tarail (31532).
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mereka diganti dengan tubuh mereka yang baru, maka hal itu

akan diulang lagi kepada merek'a-"r427

22792. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa me,nceritakan ke,pada kard, semua dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujahid.

22793. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

sama.l42t

22794. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

mengenai firman Allah, #6L *Tiap-tiap kali nyala api

Jahanam itu akan padam," ia berkata, "Ketika padam, akan

dinyalakan dengan tubuh mereka sebagai bahan bakar. Jika api

telah membakar tubuh merek4 dan tidak ada yang tersisa

sedikit pun, maka dia menjadi bara yang menyala. Bila mereka

telatr diganti dengan tubuh yang baru, maka akan (hal itu akan)

diulang kembali." la2e

22795. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, #6L
t*; -;#3: "Tiap-tiap lrali nyala api Jalanam itu akan

1427 Ibnu Athifh dalam Al Muhorr Al Wajiz (31457).
ta2E Mujahid dalam taftir (hal. 442) dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ui Al

Qtr'otQll97).
ra2e 15nu Jauzi dalam Zad Al Mosir(5/90, 91).
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padam," ia berkata, "setiap kali kulit mereka terbakar, maka

diganti dengan kutit yang banr agar mereka merasakan siksaan

tersebut.'la3o

22796. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AHurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman

Allah, $; ;133; 4 6L 'Tiaytiap kali nvala api

Jahanam itu alan padam kami tambahkan lagi bagi mereka

nyalanya," ia berkata, "setiap kati api itu telah melemah'"1431

227n. Aku diberitatru dari Marwan, dali Juwaibir, dali Adh-

DhahhalG mengenai firman Allah, 4 6L *Tiaptiap koli

nyala api Jahanam iu okan padam," ia berkat4 'Maksudnya

adalah jika telah tenang." Firman Allah, G ;#;: "Karni

tambal*an lagi bagi merelu nyalanya." Ia berkata" "Maka

akan kami nyalakan kembali bagi orang-orang kafir tersebug

dan itulah yang dimaksud dengan api itu dinyalakan bagi

mereka dan memalcan fubufu mereka, serta menyala-nyala

setelah api tersebut padam dalam tubuh me'reka"l432

ooo

bltr_r

@,ii
'ttulahfulasanbagim(|fielt@,,lcmenases4ngguhnyamuela
W tnpado ayor.dyatk$ni dan (l<mena metela) bqhsta,

ro3o As-Sulnrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (51342), ia menisbatkannya kepada Ibnu

Abu Hatim serta Ibnu Al Anbari.
trrr 466*rur^ dalam tafsir Ql3l7).
tr32 65, Ja'far An-Natrhas dalam Ma'ani Al Qtr'an (31197)'

w{nlrg'&fg;AS
GL'rj,;S

€3w6rKr'3
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' Ap dl,ah biln l<anfi tpldh mffii adi arlang.b ehlat s ilnr. b end,a.

b enda y orJg lwtwur, ap dkah l<arni b enm.b enar dl<fr r.
dibmgkitl,arJlsrrbalisebagaimakhlukbanr'?"

(Qs. Al Israa' [17]: 98)

Allah Ta'ala berfirman: Itulah ganrbaran yang Kami perbuat

terhadap orang-oftlng musyrik pada Hari Kiamat. Kami lormpulkan

mereka dalam keadaan buta, tuli, dan bisq kemudian Karni bakar mereka

dengan api sebagai balasan atas kekafiran mereka dengan ayat-ayat Kami
di dunia, yakni dengan bukti dan hujfatr Kami berupa rasul yang menyeru

mereka untuk menyembah dan mengesakan Allah, serta atas perkataan

mereka ketika diperintatrkan untuk beriman kepada Hari Kiamat dan

palrala serta siksa-Nya di akhirat. 1fu2K{str "Apakah bila kami tetah

menjadi tulang-belulang," yang berserakan W "Dan benda-benda

yang hancw," serta telatr menjadi tanah. li-.i&it|#VJ ",lpotot,
kami benor-benw akan dibangkitkon kemboli sebagai maWtluk baru?"
Kami akan dibangkitkan kembali setelah itu menjadi makhluk yang banr,

sebagaimana kami diciptakan pertama kali di dunia? Sebagai

pengingkaran dan rasa heran mereka akan kebangkitan tersebut.

ooo

fi, Slr_ 6 rF b3 f,--iG o. i$i'jL " 
ji,a16't;;- d;

"Don dgal<ah merela tidak mempulwtil<mbahwo Nlah
yang menciptal<nn langit df,n funli adnlah lazasa (p"la)

meritciptal<m yaflg sentpa dengan mrr:el<a, dm telah
nlenetapl<mr waku yorng tstenhtbagi merelra ymrg ddak ddf,

l<eragumt padgnya? Mdl<a or(mg.udrJg zlwlhn itu ddak
mmghendakil<eqnlil<el<afiran " (Qs. Al Israa' U?l:99)

gj?Syi,#i & x,-,$ >,J ;ls W)
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Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Apakqh orang-orang

musyrik yang berkat4 ti-t 6tt-'":,# Utr CS; (A K lstr "Apakah

bila lrami telah menjadi tulang-belulang dan benda-benda yang hancur,

apalrah lcami benar-benar akan dibangHtkan kembali sebagai maWtluk

baru?" Tidak melihat dengan mata hati mereka" sehingga mereka tahu

bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikannya

pertama kali dengan tanpa sesuatu, menegalikannya dengan kehendak-

Nya, seperti mereka dan makhluk lain yang serupa. Barangsiapa

mampu melakukan itu maka tidak ada halangan baginya untuk

mengembalikan mereka menjadi maktrluk yang baru, setelatr mereka

meqiadi tulang-belulang dan debu yang berserakan.

Takwit fin'man Albh:.;1Q32$ #,$'Slg.t @an telah

mcnetaphan wahtu yang tertentu bagi mereha yang fidak ada

heraguan podanya)

Allah Ta'ala berkata: Allah menjadikan bagi orang-orang

muqnik itu ajal unttrk kehancurannyq dan wa}tu utuk siksaannyaY

*-; "Yang tidak ada kcraguan padanya." Ajal itu akan dut tg, ,rI
fiK'lti,;y*ri "Maka orang-orang zlwlim itu tidak menghendaki

kccuali lcekafiran" Orang-orang kafir itu enggan lantaran penentangan

dan pendustaan mereka terhadap hakikat dan janji yang telah dijanjikan

kepada mereka

ooo

'f4 $16; rs,g:,Li6t3 il5 S
6;3i^'.ij

"Katal<alah,'Kalau seandainy a lanw menguasa
pubadahmaanpubadahmaartralwratTuhanl<u,niscaya

pubendalw aart itu htru tahmt, lrarena takut
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firrlrl$elor.i al<f,iuuy d' . D an rnolrrusia itu sangfr , Icikir. u

(Qr. Al Israa' [17]: 100)

Allah Ta'ala berfirman kepada NabtNya: Ya Muhammad,

katakan kepada orang-orang musyrik, "Wahai manusia, jika kalian

memegang perbendaharaan Tuhanku yang berup a harla."

Itn karena makna z:4 dalam ayat ini adalah tmAi(Z$$
g{a.f;.& "Nisccya perbendaharaan itu kamu talrun, kar)na tahtt
membelanjakannya." Kamu akan kikir dan tidak akan berbuat baik

dengan harta itu, lantaran takut kemiskinan dan takut

membelanjakannya, sebagaimana diterangkan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

22798. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4

mengenai firman Allah, .r'f,if '^g i<1i\ 
(1 "Niscrya

perbendaharaan itu kamu tahan, korena tahtt
membelanj aka nnyo," ia berkata, "Kemiskin*.r1433

22799. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepadakami dari Qatadatr, mengenai firmanAllah, ebii.;#
"Karena tahtt membelanjakannya," ia berkata, "Maksudnya

adalah takut kesusult*.rr I 434

22800. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

1133 Al Mawardi dalan An-Nuka w a Al' Uyun (3 D7 6).
ra3a Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/198) dan Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Taruil Q I 532).
I
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mengabarkan kepada kami daxi Qatadah, riwayat yang

sarta.l435

22801. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, ,!'ij it$
{;S "Dan manusia itu sangat kikir," ia berkata, Maksudnya

adalah kikir."l436

22802. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4

mengenai firman Allah, 635 ;$'fJ i,6 "Dan manusia itu

sangat Hkir." Ia berkatg "Maksudnya adalah Srklril.rla3T

22803. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, '{-\'iJir6
6F "Dan manusia itu sangat hikir," ia berkata, "Maksudnya

adalah pelit dan menahan turtanya.'la3t

Lafain'.rr6r aau- bahasa Arab memiliki empat batrasa' '{r'l'F

*-: rt ,-h -F ,-fl- ?l'0" sebagaimana ucapan Abu Daud berilut
ini:lso

ra35 AMurrazzaq 6u161 tafsir (2/3 l8).
ra36 Abu Jafar An-Natrhas dalam Ma'ani Al Or'an (3/198) dan Az-Zujaj dalam

Ma' ani Al Qur' an (3 D62).
ra3, Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tatail (31532) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

(s/e1).
t43t Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrw Al lVaiiz Q1488).
rn3e Dia adalah Jariyah bin Al Hajjaj Al Iyadi. Lihat biognfinya dalam Syi'ir Syta'ra'

(hal. t22).
reo Ibnu Athiyah dalam Al Muhorru Al llajiz (31488)'

irieyr A.i, i'i in ,Sr "V ld)' 1ri !
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,,Alat tidak menganggap bahwa l@miskinan itu karena tidok memiliki

apa-apa, akan tetapi miskin itu yang kchilangan orang yang kamu

berbaldi."r$r

ooo

J6 i i( \'*i;tu S;3 W *):'& 6i. \41; fr\J

6;#6;iCL4;"i cLLt?.fi
"Danse$.nggNtlvrryaKamitalahrnr.etrteril<f,nlnpodrlvhtsa

serbilanknh nntkiizat yang rrydra, maka tatyal'artlah
lnpodabani lvail, tmlcala rnusa datanglnpada mqelalalu

F ir' aun bqlata l<cp admry ar' S enmgulvry a alil saflgl<f, l<flittu

l:uori lvhsa seorclrrg y arlg terl<eflt sihir'. u

(Qt. Allsraa' [f7]: 101)

Allatt Ta'ala berfirman: Telatr Kami berikan kepada Musa bin

Imran sembilan tanda-tanda kekuasaan yang jelas, dan bagt yang

melihatnya akan mengetahui batrwa itu adalatl bukti bagi Musa tentang

kebenaran dan hakikat kenabiannya.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang kesembilan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat sebagaimana diterangkan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

22804. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

r*t Ibnu Athiyatr dalatr- Al Muhurar Al wajiz (31488), Al Mawardi dalam An-Nukot

wa Al 'Uytm (3t277),dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (31533).
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Allah, #*I'e6;qf Ilj"Don sesunggulmva kami

telah memberikan lrepadq Musa sembilan buah mukiizat yang

nyata," ia berkata" "Kesembilan bukti yang jelas itg adalatr:

tangan, tongka! lisan, laut, badai topan, belalang, kutu, katak,

dan daratr. Kesembilan ayat yangterperinci."l4a2

22805. Aku diberitatru dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahtrak berkata, mengenai

firman Allah, 4 *);'& &;E; f$ "Dan sesungguhrtva

Kami telah memberiftan ftcpada Musa sembilan buah mukiizat

yang nyata," ia berkata, "Maksudnya adalah, dilemparkan

tongkatnya dua kati dihadapan Fir'aun, ketika dicabut

tangannya (berwama putih), dan kefasihan lisanny4 serta lima

ayat yang berada dalam st[a]r Al A'raaf: topan" belalang, kutu,

katak, dan darah."

Pendapat lain mengatakan seperti pendapat tersebut, hanya saja

mereka mengganti dua ayat lainnya, ath-thamsah dan bahr. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22806. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Buraidah bin

Suryan, dari Muhammad bin Ka'b Al Quradhi, ia berkata:

Umar bin Abdul Aziz &tlarrya kepadaku tentang firman

Allatr, # *)1'&6i,8:'GIi "Dan sesungguhnva lami

telah memberikan kcpada lulusa sembilan buah mu$izat yang

nyata." Lalu aku katakan, "Topan, belalang, kutu, katak,

darah, laut, tongkat, ath-thamsah' dan batu." Dia lalu berkat4

"Apa ittt ath+hansah?" Aku berkata "Musa berdoa dan

Harun mengamini, kemudian Allah berfirman,

1442 Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzit (31533) dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam

Ma'aniAlAr'm (3/200).
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lUfi $X 'sesungguhnya telah diperlcenankan
permohonan lmlian berdua'." (Qs. yuunus [10]: 89). Umar
lalu berkata, "Bagaimana akan menjadi fikih kecuali seperti
ini." Umar bin Abdul Azizlaba, mengambil peta milik Abdul
Aziz bin Marwan yang didapat di Mesir, yang di dalamnya
terdapat sejenis buah, tongkat, telur, dan adas, yang telah
berubah menjadi batu dan termasuk dari harta Fir'aun yang
terdapat di Mesir.laa3

Ahli takwil lainnya berpendapat seperti itu, hanya saja
dua ayat lainny4 kemarau yang panjang dan kekurangan

buatr-buatran. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini :

22807. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
bin Wakid menceritakan kepadaku dari yazid An-Nahwi, dari
Ikrimah dan Mathar Al Waraq, mengenai firman Anah, L4
{)7 "Se*bitan buah mukiizat," ia berkata, ,.Maksu&ya

adalatr angin topan, belalang, kutu, katak, darah, tongkat,
tangan, kemarau yang panjang, dan kekurangan buat-
bualtan."l4e

22808. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya,bi,
mengenai firman Allah, # #: * ,,Sembilan buah
mukjizat yang nyata," ia berkata, "Maksudnya adalah Topan,

r&3 lbnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al wajiz (3148s), Al Mawardi dalam An-Nukot
wa Al 'Uyun QD77), Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil (31533), dan Ibnu
Jauzi dalam Zad Al Masir (5/92).

'* Ibnu Athiyatr dalam At Mnharrar Al Wajiz (31488).
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belalang, kufu" katak, darah, kemarau yang panjang,

kekurangan buatr-buatraru tongkag dan tangan."Ie5

22809. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha bin Abi Rabah

ditanya tentang firman Allah, # #: '& 6)q( ff13

"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Mwa
sembilan buah mukjizat yang nyata?" la lalu menjawab,

"Topan, belalang, kutu, katak, darah, tongkat Musq dan

tangannya."l46

22810. Ibnu Juraij berkata: Mujahid berpendapat seperti perkataan_

Atha, hanya saj19 menarnbahkan, 'ry\\ 6F;, lU,\iA
9{3i e ,*t "Kami telah menghi*o Fir'aun dan

lraumnya dengan (mendatongkan) mtuim leemarau yang

panjang dan kckurangan buah-buahm." (Qs. Al Araaf [7]:
130) Ia berkata, "Keduanya dinamakan at-tasi'atani (dua dari

yang kesembilan), yaitu kemarau yang panjang dan hilangnya

kekaktran dari lisan Musa.'1447

22811. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdvrr:azraq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, 4 #; '& 6;E; iiIJ "Dan

sesungguhnya Kami telah memberikan kepado Musa sembilan

buah mukjizat yang nyata," ia berkat4 "Maksudnya adalatr,

yang berkesinambungm, ymg terdapat dalam suratr Al A'raaf,

e{3i i "2-; 
'4\ 'ofi 3u. \'{A 33i ,Dan

sesungguhnya Kami telah menghuhtm (Fir'aun dan) koumnya

r*5 Ibnu Athiyatr dalam Al Muhmo Al Wajiz (3/488) dan Ibnu Jauzi dalam Zod Al
Masir (519t2).Itr Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (31533).

t47 lbid.
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dengan Qnendatangkan) musim kemarau yang paniang don

lrehrangan buah-buahan '. (Qs. Al A'raaf [7]: 130) Kemarau

panjang bagi penduduk badui kekurangan buah-buahan bagi

penduduk desa, adalah dua ayat. Sedangkan topan, belalang,

kutr.r, katak, dan darah, adalah lima ayat. Tangan Musa ketika

dikeluarkan memancarkan wama putih bagi yang melihatrya

bukan karena sakit kusta" dan tongkatnya ketika dilemparkan

menjadi ular yang nyata."r44$

22812. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allalr #. *)1'* &'8, Ii)i "Dan sesungguhnya l{ami

telah memberikan kepada Musa sembilan buah mulgiizat yang

nyata," ia berkat4 "Tangan Musa, tongkatrya, topan, belalang,

kutu, katak, darah, kemarau panjang, dan kekurangan buatr-

buahan."ls

22813. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Husain berkata,

mengenai firman Allah, 4 #): 'g_| 
l'sembilan buah

mukjizat yang nyata.' Dar firm*-*rn -'o;fj. 
3U, \{A tft

q#i '4 ,t"; ',#\ "Dan sesungguhnya Kami telah

menghuhtm (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendotangkan)

musim kemarau yang panjang dan kehtrangan buah'

bualtan..." ia berkata, "sembilan mukjizat itu adalafi, toparU

belalang, kutu, katak, daralr" tangan Musa, dan tongkatnya

yang ketika dilempar menjadi ular kemudian memakan apa

yang ada di depannya."la5o

r*8 Abdurrazzaq dalam tafsir (2l3lS).
raae 4l Baghawi dalm. Ma'alim At-Tarzil (31533),
ra50 Abdurrarraq dalan tafsir Ql3l8).
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Ahli talc\ilil lainnya berpendapat sesuai riwayat-riwayat berikut

ini:

22814. Mtrhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin

Munatr, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Salamah

menceritakan dari Shafiran bin Asal, ia berkata: Seorang

Yahudi berkata kepada kawanny4 "Mari kita pergr rirenemui

Nabi unhrk menanyakan ayat, #.#1'&6;E; 'Don

sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan

buah mukjizat yang nyata'." Ia lalu berkat4 "Jangan kamu

memanggilnya nabi karena jika dia mendengarmu maka dia

akan jadi memiliki empat mata." Keduanya lalu bertanya

kepada Nabi. Nabi kemudian berkata, "Jangan kamu

menyehttukan Allah dengan sesuatu, iangan menatri, iangan
berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah,

jangan menggunalan sihir, iangan makan riba, iangan
mengajukan orang yang tidak berdosa kcpada Wnguasa agar

dibunuhrrya, dan jangan menuduh wanita yang baik dengan

zina, atau jangan lari dari medan perang ---Syubah ragu-

ragu-. Khusus bagi kamu wahai Yatrudi, jangan merayakan

padahari Sabtu."

Keduanya lalu mencium kaki dan tanganny4 kemudian

berkata, "Kami bersaksi batrwa engkau adalah Nabi SAW."

Beliau pun berkata, "Apalah yang mencegahmu untuk

beriman?" Keduanya berkata" *Daud masih berharap dari

keturunannya akan lahir seorang nabi, dan kami takut akan

dibunuh oleh kaum Yahudi."lasl

r45r IIR At-Tirmidzi dalam bab: Al Isti'dzan Q733), An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra
(3541), Ibnu Majah dalam sunannya (3705), dan Ahmad dalam Musnad(4D39).
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22815. Ibnu Al Mutsanna meNrceritakan kepada kami, ia berkata:

Sahal bin Yusuf dan Abu Daud dan Abdurratrman bin Mahdi
menceritakan kepada kami dari Syubah, dari Amr, ia berkata:

Aku mendengar AMullah bin Salamatr menceritakan dari

Shafiran bin Asal, dari Nabi, seperti itrl, hanya saja Ibnu
Mahdi berkatq "Jangan kalian mengajukan kepada penguasa."

Ibnu Matrdi berkatq eer{ku kira dia berkata 'Orang yang

bebas'."

22816. Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata: AMullatl
bin Idris dan Abu Usamatr menceritakan kepada kami seperti

itu dari Spbatr bin Al Hajiaj, dari Amr bin Murrab dari

Abdullah bin Salarnah, dari Shafiran bin Asal, ia berkata:

Seorang Yahudi berkata kepada "Mari kita pergi ke

nabi ini." Kawannya lalu berkata "Jangan kamu menyebutrya
nabi, kaxena jika dia dia akan memiliki empat

mata (merasabangga)."

Mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk
menanyakan ayat, ,/4. pS)7 'gp "sembilan buah mukjizat
yang nyata."Nabi SAW lalu berlata, l: :* int, 'i;ri lj ,i
xtri t#,ti ,l,iluir b' i? cr' l"i3' t&7i ift'ti ,,j*
\5',iai; rj,ia'ti',(Sujit'ti li# ti ,:ilil o6it, ,.r, d
;;:l' d r jti t ot,ijl; Lo'&-ui,*rj, i7 t ig",sr*iiyi
itu adalah, jangan kamu menyehtnkan Allah dengan sesuatu,

jangan mencari, jangan berzina, jmgan membunuh jiwa yang

dilwramkan oleh Allah jangan menggunakan sihir, jangan

malan riba, jangan mengajukan orang yang tidak berdosa

lrcpada penguasa agu dibumthnya, jangan menuduh wanita
yang baik dengan zina, don jangan lti dari medan perang.

I{huus untuk kalian, orang Yahudi, jongan merayakan pada

Itari Sabtu."
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Mereka lalu mencium tangan dan kaki beliarl kemudian

berkata "Kami bersaksi batrwa engkau adalah seorang nabi."

Beliau pun bertanya "Apa yang mencegalunu untuk

mengihttiht?" Mereka berkat4 "Daud masih menyangka

bahwa dari keturunannya akan lahir seorang nabi, dan kami

takut jika mengilortimu maka alen dibunuh oleh kaum

Yahudi." la52

22817. Mujatrid bin Musa menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada l<ami dad Sytrbah bin Al Haiiaj,

dari Amr bin Murrah" dari Abdullah bin Salamah, dari

Shafinan bin Asal, dari Nabi SAW, riwayat yang sarna

Talrwit fiman Allah: ';L{;t1eifi (Maha tanyalcanlah

kepada bani Isruil)

Mayoritas ahTi qiraar membacanya dengan makna perintatr,

yakni, ya Mghammad, tanyakan kepada bani Israil ketika datang Musa

kepadamereka.

Diriwayatkan dari Al Hasan Bashri tentang penalouilan tersebut,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22818. Al Harits menceritakan kepadaku tentang hal ltu' ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada karni dari Hanr& dari Isma'il, dali Al

Hasaru mengenai firman Altah, ';l{;t1*ifi "Malro

tanyakanlah kepada bani Israil," ia berkata, "Pertanyaanmu

1152 An-Nasa'i dalam swwt Al Kubra (8656), Al Halcim dalam Al Llusta&ak (l/9), ia
56x1atq ..Hadits shahih dan tidak ada celanya, akan t€tapi tidalc dhiwayatkan oleh

kedra4a, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi." Al Baihaqi dalarr As"Sznan

(uI66).
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(Ismail) kepada mereka berarti penilaian kamu dalam Al
Qur'an'."1453

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia membacanya J(5, y^g
bermakna, maka Musa meminta Fir'aun untuk mengutus bani israil
bersamany4 dengan makna kabar. Sebagaimana dijelaskan dalam
riwayat berikut ini:

22819. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj
menceritakan kepada kami dari Hanrn, dari Handhalah As-
Suddusi, dari Syatr bin Ktrausyab, dari Ibnu Abbas, dia
membacanya li;+\t gft rl,JLI yang maksudnyq Musa
meminta Fir'aun trntuk mengutus bani israil bersamanya.lasa

Cara baca yang benar dalam bacaan tersebut adalah cara baca
yang dipakai oleh atrli qira'at selurutr negeri, karena kesepakatan para

ahli qira at untuk membenarkannya.

Takwir fiman Auah: 6H, e$-<jil-i ayfr;;fr j6
(Lalu Fb'aun berkata kepadanya, "sesungguhnya aku sangka kamu
hai Musa seorang yang terhena sihir.')

Allatr berfirman: Fir'aun berkata kepada Musa, sefihl mengira
kamu mempelajari dan menggunakan sihir, dan keajaiban yang kamu
lakukan ini merupakan hasil sihirmu."

Bisa jadi maksudnya adalatr, sesungguhnya aku menyangkamu
sebagai tulf*g sihir. Dengan meletakkan maful sebagai fa'il, sepefii
perkataan "ot$ W i'iX'O!l y*rg maksudnya, yang mendatangkan
kesialan dan keuntungan.

1453 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyttn (31277).
1454 Ibnu Athiyah datam Al Muhsrw At-lYajiz Ql48g) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (3/94).
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Sebagian ahli takwil menak\ililkan firman Allall $;; tq,
menjadi, tabir yang menghalangi. Dalam perkataan orang Arab, banyak

terdapat lataz}l. yang maksudnya /atl, tetapi menggunakan bentuk

maful.

ooo

Ofi';S ,rJit ,2itgi {-*t;{3iijt , Ai'^1 Jv

6F.2,31:-.41is{
"Musd tnmiawab, 'seszngguhny alarw telah nengetalrui,

bahwa tif,fu yorrrg nusruwnurkm rnukiizat m*iizil itukec.urlli
aittrryangmenrgliharalmrsrtdflrrhttrrisebagubulcti.bul$i
yarJg nyda; sesuflgrrlmya alcu mengyalcamttr lwi Fir'aun

seoftmg ydrrg al<frrrbinasa'." (Qs. Al Israa' lLTl: L02')

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ai';n.
Mayoritas qarf'seluruh negeri membacanya Ai-ii dengan

fathahpada huruf ta', yatgbermakna khrtab dari Musa kepada Fit'aun.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia membacanya(IJi lii
dengan dlammah pada hunrf ta', yarrg bermakna khabm dari Musa

tentang dirinya.las5

Bag yang mernbaca dengan bacaan tersebut, seharusnya

menalouilkan ayat sesuai madzlrabnya, g;5 3flHifi:E{ 4,
"sesungguhnya aht mengira kamu, hai Fir'oun seorang yang akan

ras5 41 Kisa' i merrb acarrya l* fi d"ogao r afa' hvruf ta.

Ulama yang lain membacanya dengan membacanya fatlrah, yang artinya
percakapan Musa kepada Fit'aun. Lthat Huiiah Al Qira'ot (hd. 4ll) dan Al
lutuhurw Al Wajiz (31489) karya Ibnu Athiyah.
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binasa" Menjadi, "sesungguhnya aku menyangkamu telatr tersihir."

Jadi, kamu lihat seakan-akan kamu membacanya dengan benar, padahal

tidak demikian, dan ini merupakan salah satu benhrk penakwilan.

Hanya saj4 qira'atjumhur berbeda dengan qira'at tersebuL dan

bagi lrami tidak boleh menyelisihi qira'at yang telatr disepakati dan

dijadilon hujjah.

Allah Ta'ala memberitahukan tentang Fir'aun dan kaumnya,

batrwa mereka menentang apa yang dibawa oleh Musa yang berupa

sembilan tanda-tanda kekuasaan tersebut, padahal mereka tatru itu
datane dari Allah. G; ty.*y. # O? * b tJfr.'i;5 # A ii Y&'1"'.qgl34jhtr\fi (,t}W):iivf6@6#{;i$Kffy:;,;y
WJ lIi, A-A-t1r1$b 

(* "..)Dan masukkranlah tanganmu ke leher

bajumu, niscaya ia akan keluar putih bersinar bukan kareno penyakit.

(Kedua mukjizat ini ini) termasuk sembilan buah mukjizat, (yang akan

dilcemulralran kepada Fir'aun dan kaumnya, sesungguhnya mereka

adalah lraum yang fasik'. Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang

jelas itu sampai kepada mereka berlcatalah mereka, 'Ini adalah sihir

yang nyata'. Dan mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan

lresombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (lubenaran)nya,

malra perhatikanlah kcsudahan orang-orang yang berbuat

lrebinasaan'." (Qs. An-Naml l2ll: lz-la)

Allatl lalu memberitahu perkataan merek4 "Dia seorang tukang

sihir," sementara mereka mengetahui dan meyakini bahwa itu berasal

dari Allatt.

Begitu juga firman Allah, Ai31 "sesungguhnya kamu telah

mengetahur, " merupakan kabar dari Musa kepada Ffu'awt, batrwa

Fir'aun mengetahui itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah.

Berikut ini riwayat dari Ibnu Abbas yang menguatkan

pendapat yang telah kami jelaskan:

-F;r}
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Berikut ini riwayat dari Ibnu Abbas yang menguatkan pendapat

yang telah kami jelaskan:

22820. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr mengabarkan kepada kami-

dari Sa'd bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia membu"'!$ti
"sesungguhnya kamu telah mengetahui,'" -Yakni: "Wahai

Fir'aun", dengan nerslab, r;tirii,>. illfi t-i}f*liiU
,,Bahwa tiada yang menurunlun mukiizat-mukiizat itu kccuali

tulwn yang memelihara langit dan bumi." Kemudian ia

melanjutkan membaca fu:gl, #1:t1frgb+.'b'G' " Dan

merela mengingkorinya karena kezlwliman dan kesombongan

(meretra) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya, maka

perlwtikanlah lresudalwn orang-orang yang berbuat

lrcbinosaan" (Qs. An-Naml l27i: l4)ras6

Jika penafsirannya demikian, maka makna ayat tersebut adalah,

Musa berkata kepada Fir'aun, "Ya Fir'aun, kamu telatr tahu bahwa apa

yang ditunmkan oleh Altatr, berupa sembilan ayat yang jelas tersebut,

yang telah alar perlihatkan kepadamu, adalah dalil tentang hakikat

kebenaran yang aku seru, dan sebagai btrkti kebeftran perkataanku

batrwa aku adalah utusan Allah, dan tidak ada yang mengutusku kecuali

Tuhan Pencipta langt dan bumi, karena semua tidak ada yang sanggup

melakukannya kecuali Allah. "

Talrwil fiman Allah: '{i; (Sebagai buhfi-buktiyang nyata)

Maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan'

Latazh y. Me benttrk jarnak darl- 64 yang maksudnya

adalalu semua itu merupakan tanda-tanda bagt yang memperhatikarulya

r4t6 Ibnu Athiyah d?flan At Muhtro Al Wajiz (3t489),Ibnu Jauzi dzlarn Zad Al

Masir (5194), dan Ibnu Mujatrid dalam ls"SaD'ah (3DOl)'
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dan petunjuk bagi yang diberi petunjuk dengannya. Mereka yang

melihatrya akan tahu batrwa yang datang dengan ayat-ayat tersebut

adalah benar, dan datang dari sisi Allah, bukan dari yang lain, karena

selain Tuhan Pencipta langit dan bumi, tidak akan sanggup

mendatangkan ayat tersebut.

Takwit fiman Allah: 6;5 -tt$'rig{ 43
(Sesungguhnya aku mengha kamu, hai Fir'aun seorang yang akan
binasa)

Dikatakan maksudnya adalah, watrai Fir'aun, sesungguhnya aku
menyangkamu seorang yang terlaknat dan terhalang dari kebaikan.

Orang Arab biasa mengatakan ilr r.ii ,* '{i 6, yang

maksudnya, apa yang menghalangimu dan apa yang memalingkanmu
darinya?

Lafazh \t iV, t:fit l:; yi ar- batrasa yang berbeda, dan

dil@takan ';* ,H *ukt*y"'adalab yang tertahan dari kebaikan,

terlaknat, dan binasa. Termasuk dalam hal itu syair berikut ini't457

);!, i), Jv ui Ct f + itr..il.lr ,$rvl\t
"Dan kztika aht mengilatti syetan dalam hol kcjelekan.

Borangsiapa condong kcpada perbuatannya, maka akan binasa."ta'E

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan yang dinyatakan
oleh para atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berilart ini :

'057 AbduUah bin Az-Zabdibin Qais bin Adi bin Sahm Al eurasyi, datrulu termasuk
orang yang paling menentang Nabi, tetapi kemudian ia masuk Islam pada tatrun

fah dn teguh dalam keislamannya. Lihat biografinya dalam Al IstihD karya Ibnu
AMul Bar (3/903) dan Symh Abyat Mughni Al-Labib (4D56).

1458 Bait syair yang isinya pujian kepada Rasulullah SAW. Redaksi awal syair yaitu:

,i.6 t\caf tyr, Cu.Ll gl ,Si'tv-
Lihat Al Maktabah Al Elektoniyatr, Al Majma' Ats-Tsaqafi, Abu Zhabi, Abu
Ubaidatr dalam Majaz Al Qtr'an (11392), Syarah abyat mughni Al-Lobib (4n5q,
dan Ibnu Athiyah dalarrAl Muhanar Al Wajiz QA90).
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22821. Abdullah bin AMullah Al Kilabi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Umar bin Abdullah menceritakan kepada kami dari

Al Mantnl bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Atbas,
mengenai firman Allah, gF Jrtlj-iiE{ jb
"Sesungguhnya aht mengira kamu, hai Fir'aun seorang yang

akan binasa," ia berkata, 'Maksu&rya adalah terlaknat."lase

22822. Abu Kuraib menceritakan kepada kard, ia berkata: Marwan

bin Muawiyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar

bin AMullah Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Al
Manhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, riwayat yang

sarna

22823. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatl menceritakan

kepada karni, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allall 'rtrl ;S
g;":1 J-r?#- "sesungguhnya aht mengira kannu, hoi

Fir'oun seorcarg yang akan binasa," ia berkata, "Maksudnya

adalah terlaknat.' laso

Ahli talcwil lairurya berpendapat batrwa malmanya adalah, watrai

Fir'au& aku menduga engkau oftlrxg yang kalatr

Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

22824. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadahl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalu, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AlialL 6;i1 Srtlrt-if8{ ;Lt "sesungguhnya aht mengira

r15e Al Mawardi dalan AwNukot wa Al '{Jyn QD78), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (5194), Abu Ja'far An-Nalrhas dalam Ma'ani Al Qu'an QD03), dan Al
Bag[awi dalarn Ma'alim At-Tuail Q1534).

'm lbid
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lramu, hai Fir'aun seorang yang akan binosa," ia berkat4
"Maksudnya adalah terkalahkan."l45l

22825. Aku diberitatru dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada
karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman Allah, 6F, 3>l$ ',iffJ j))
"Sesungguhnya aht mengira kamu, lni Fir'aun seorang yang
akan binasa," ia berkat4 "Maksudnya adalatr
terkalahkan."l462

Ahli talc\ ril lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah,
wahai Fir'auc, sungguh aku menyangka kamu binasa. Riwayat-riwayat
yang menjelaskan hal tersebut adalah:

22826. Muhammad bin Arnr menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kafiri, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid, mengenai firman Allah, flfg iaberkat4
*Malcsudnya adalah binasa." t463

22827. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

22828. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 'rtSJ Aig;J JrlE *Sesungguhnya aht mengira lcamu, lwi

!15r Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'uwn QDTB) dan Ibnu Jauzi dalam zad At
Masir (5194).

162 lbnu Javi dalarn Zad Al Masir (5194).
ro63 Mujahid dalarn tafsir Qral.442) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil e1534).
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Fir'aun seorang yang akan binasa," ia berkata, "Makzudnya

adalah binasa"l4fl

22829. Al Qasim menceritakan kepada kard, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: rlaiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang serupa.

22830. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadatr, riwayat yang sama.la65

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah,

sesungguhnya aku menyangka kamu akan diganti dan diubah. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikril ini:

22831. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

bin Musa mengabarkan kepada kami dari Isa bin Musa" dari

Athiyyatr, mengenai firman Allah, g;5 -3i1'4-'"tff{ 4)
"sesungguhnya alu mengira ltamu, lni Fir'aun seorang yang

alran binasa," ia berkata" *Maksudnya adalah diuji."la66

- Ahli takwit lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah

bodoh dan tidak berakal. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

22832. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia bgrkata: Zayrd berkata tentang

firman Allah, g;J 3:18 ',riE{ ,$ "sesungguhnya aht

mengira kamu, lwi Fir'aun seorang yang akan binasa," ia

berkata, *Jika manusia tidak memiliki akal, maka apa

faedahnya? Jika tidak memiliki akal yang bermanfaat bagi

agamanya dan kehidupaffIya, maka orang Arab memanggrlnya

ra Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tarail Q1534) dan Al Mawardi dalam An-Nukat

waAl'(JynQDl8\
'*t Abdurrazzaq dalam tafsir (2/3 l9).
16 Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al'Uyn QD78).
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fr'-#.Musa berkata 'Ya Fir'aun, aku menyangkarnu tidak

berakal'. lni termastrk ayat yang ayatr'- yaitu ketika dia takut

dan mulutnya tidak bisa berbicara unttrk mengatakan hal ini

kepada Fir'aun. Akan tetapi setelatr Allah melapangkan dada

Musa, Musa pun berani berkata kepada Fir'aun sesuai yang

diperintatrkan oleh Allatr. " l a67

Telatr kami terangkan pendapat yang paling tepat dalam hal

ini.l468

ooo

G iiL i)rgjft ,$g g F*:; ;1 

"1;r1
Kq't:+$34'E$9,if'tiip1'.br;)-6)--D3-

@6/
"Kenudian (Fir'anri hendak margusir nrrr:ellr- (lhsa dort

Paru Pen3Jkutrrya) dmibwni Me$r) iau mal,aKami
trrngelaml<mt dia (F ir' auri ssrta arung ot (mg y arrg b q sama'

sattto dia sehmt}mya DartKarribufitmm ses'udah itu
lnpodobanilsail,'Dimilah di negui ini mal<o apabiln

daanglvlasaBefi angkit,niscayaKanidatr;nrsl<f,nl<f,irw
datonrl<eadaanbocarnfin.bann(darlsorttmtrtslitmtt)'.'

(Qt. Al Israa' [17]: 103'104)

16? Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini di antara literatur yang kami miliki.
Im fjrrr ranuskrip setelatr itu tertulis: menyebutkan firman Allah, 

-ii?Ei ti lt6
,pt:\t U dan Shaltaltahu 'alaihi wasalam, kemudian lembaran pufitr 1tSlZtl.
I(emudi6n mulai setelah itu halaman berikutnya OSnz), dengan perkataan:

bismill ahi t-r ahm an qr-r ahim.
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Allah Ta'ala berfirman: Fir'aun berkehendak untuk mengusir

Musa dan bani Israil dari negerinya, maka Kami tenggelamkan ia dan

seluruh bala tentaranya ke dalam laut. Kemudian Kami selamatkan

Musa dan bani Israil, serta Kami katakan kepada mereka -S :X.
*Sesudah itu," yal<rrisetelatr kebinasaan Fir'aun. ,iiS93 "iiamlah
di negeri ini," yakti bumi Syam. U "Sq'r;rsi U'{*($*uat*
apabila datang maso berbangkit, niscaya Kami datangkan lcamu dalam

lreadaan bercampur-baur (dengan musuhmu)." Jika datang Hari
Kiamat, V 'e.9 ;E rif atcan Kami bangkitkan kalian dari kubur
dan Kami lampulkan di satu tempat dengan bercampur-baur dan tidak
sding mengenal. Tidak ada yaung menisbatkan dirinya kepada satu

kaum atau satu tempat. Diambil dari perkataan S*lr 'dii, "Jiku kamu

dapat menghancurkan dengan sesama mereka, dan 'bercamptrlah

semuanya, setiap yang bercampur antara yang satu dengan yang lainnya
dinamakan: ri{.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan maknanya.

Sebagian berpendapat seperti yang telatr kami terangkan. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

22833. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
blrkata: Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibnu

Abu Razin, mengenai firman Allah, $''tq "Nisccya
Ifumi datangkan kamu dalam kcadoan bercampur-baur
(dengan musuhmu)," ia berkata, "Dari setiap kaun .::146e

Ahli takwil lahnya berpendapat batrwa maknanya adalah, Kami
datangkan kalian semua. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

22834. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapal<ku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

r* Az-Zu5ai dalam Ma'ani Al Qttr'an (3D63) dan Abu Ja'far An-Nalrhas dalam
Ma'aniAl Qur'mQD04).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklor menceritakan

kepadaku dari bapaknyq dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Hlan, 6j\q "Niscaya Kami datanglran pamu dalom

lreadaan bercampur'baur (dengan rnusuhmu)," ia berkat4

"Maksudnya adalah semua."I470

22835. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujatrid, mengenai firman Allah, 6i\q
"Nisccya lfumi datangkan ltamu dalam keadaan bercampur-

battr (dengan musuhmu)," ia berkata, "Maksudnya adalah

semua"l4Tl

22836. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid' riwayat yang sama

22837. Bisyr menceritakan kepada l(alIti, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 'ir/,fis$
6K,Lrt$ "Maka apabila datang mosa berbang6t,

niscaya Kami datangkan lamu dalatn keadaan bercampur-

baur (dengan musuhmu)," ia berkat4 'Maksudnya adalatt

semua, dari yang pertama sampai teralilrir."l472

22838. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

r17o Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Uyun (3D78), Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Taruil (3t535), dan Ibnu Jauzi Mlarr.Zad Al Masir (5195)'
,4il Mujatrid dhhm tafsir (hal. 443) dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al

Qu'anQn$q.un ll Mawardi dalan An-Nulrat wa Al 'Uyttn (3D75) dan Abu Ja'far fui-Natrhas

dalam Ma'ani Al Qur'an (3D04).



Szrah Al Israa'

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman

Allab U-'6q "Niscoya ltumi datangkan kamu dalqm

l@adaan bercamptr-baur (dengan musulunu)," ia berkata,

"Maksudnya adalah semuu.,l473

22839. Aku diberitatru dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Akn
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

karni, ia berkata: Alar mendengar Adh-Dhabhak berkata

tentang firman Allah, Cj-'6q "Niscaw trbrni dotangkon

kamu dalon kcadoan bercanpn-bow (dengan musuhmu)," ia

b€rkata, "Makzudnya adalatr setnua.::1474

I,rrtaz/r- '.iiitr
menuqjukkan jarnak, karena bermakna mashdq, seperti perkataan

w6
oo0

r;jff;:,5@ r;j-,j W*y!,"s5c;:Si d-{r1:$ {r;
@ t"- l ri55 * e,r$i,i" {;6!-

uDa,nKffird amnl<arr (N Q"r'an) iat dengm sebenar-
benorrya dm N Qtin'an itu telah ttlnm dmgan Qrcrrtawa)

l<,efursan.Danl<crniddaknrrrtgutttsliulrrwrnrelahrl<mt
sebagai penbowabqita garttra dm panbawa puingatan.

Dan N Qtu'ur iat tclahKarni tunui<an dmgonbuangnn-
(mgilr agdr kmw nwrtacalcannya Mahf,rr-lahtrt lnpoda
m.arusiadfrnl(rar.iff .erlururJl<mrryabdgiorrdeffJibagian."

(Qr. Al Israa' [17]: 105-106)

AMnrrazzaq dal"m ta8ir QRlg) dan AI Qurdrubi dalam ta&ir (10/38E).

Ibnu Katsir dal"m ta$h (9190).

dalam bentuk tunggal, sedangkan

arena bermakna mashdo. seoerti oerkataan dii

t17l

t171
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Allah Ta'ala berfirman: 1:i;1,{uj uDan Kami turunkan (Al

Qur'an) itu dengan sebenar-benarnya. " Maksudnya adalah, Al eur'an
ini Kami turunkan, yang isinya mengandung perintatr unhrk berbuat
adil, bijaksan4 berakhlak muli4 dan hal-hal lainnya yang baik dan
terpuji. Serta berisi larangan untuk berbuat zhalim serta hal-hal tercela
lainnya. Ayat, Iii Sli";juga maksudnya diturunkan dari sisi Allah
kepada Nabi Muhammad SAW.

Takwil firman Altah: ii;ffJ|LtCit2 TOan Kami tidak
menguttts hamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan
pembawa peringotan)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Wahai Muhammad,
tidaklah kamu Kami utus kepada hamba-Ku kecuali sebagai pembawa
kabar gembira dengan surga bagi yang menaati perintah-Ku dan
meninggalkan larangan-Ku, serta sebagai pembawa ancaman bagi
mereka yang menyelisihi perintah-Ku dan melanggar larangan-Ku.

Para atrli qira'at berselisih pendapat dalam membaca ayat, ((fi
::6!.'^f;j"Don At Qur'an itu telah l{ami turunkan dengan berangsur-
angsur ago lramu membacolwnnya. "

Mayoritas ahli qira'at membacanya lutldengan meringankan
hunrf ra' padalafazh;ij V*gbermakna, telatr Kami tetapkan, Kami
rinci, dan Kami terangkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, batrwa dia membacanya dengan
tasydid pada huruf ra pada lata:cr- otilrtts yang bermakna, Karni
turunkan sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, dan kisatr demi kisatr.

Antara kedua qira'at tersebut, yang paling tepat adalah yang
pertama, karena telatr ada ijma'yang dapat dijadikan dalil, dan dalam

t475 Ini adalah bacaan Abi Raja Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Llbay bin Kab, Asy-
Syabi, Humai4 dan Amr bin Faid.
Lihat Ibnu Athiyah dalarr Al Muharrar Al wajiz (3/490) dan Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (5196).
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un$an agzlma tidak boleh menyelisihi perkara yang telatr disepakati

bersama (ima).

Jika qira'at itu adalah qira'at yang paling benar, maka

penakwilan ayat tersebut adalah, dan tidaklah Karni mengutusmu

kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, serta

telah Kami rincikan ayat-ayahya dan Kami terangkan hukum-

hukumnya, agar kamu membacakanya kepada mantrsia secara pelan-

pelan.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan yang dinyatakan

oleh para ahli tafsir, mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayatberikut ini:

22840. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah,'*{}ff;3
"Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-

angsur," ia berkata "Maksudnya adalah, telah Kami

terangkal"laT6

22841. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far, dari Abi Rabi, daxi Abu Aliyatr, dari

Ubai bin I(a'b, tentang ayat, 'Gj *Om Al Qur'an itu telah

Kami turunkan dengan berangsur-angsur, " batrwa dia

membacanya dengan meringankannya (tanpa tasydid), yang

maksudnya, Kami terangkan. 
la77

22842. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berbicara

1476 Al Farra dalam Mq'ani Al Qur'an Qll33) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At
Taruil (31535).

tnz Abu Jafar An-Natrhas dalarn Ma'ani Al Qtr'an Qnl5) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (3/53 5).
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tentang firman Allah, $jff.i$ "Dan Al Qur'an itu telah

Kami turunkan dengan berangsur-angsur." la berkata,

"Maksudnya adalah, telah Kami terangkan."l478

22843. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Badal Ibnu Al Muhabbar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abad menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Rasyid,

dari Daud, dari Al Hasan, tentang aya! I;;jff;$ *Dan Al

Qur'an itu telah Kani turunlran dengan berangsur-angsur."

Dia membacanya dengan meringankanny4 yang maksudnya

adalah, Allatl telatr membedakan antara yang haq dengan yang

batil.laTe

Ahli talc\ ril lain yang membacanya dengan qira'at lain,

menakwilkannya seperti yang kami telatr karni terangkan pada bab yang

lalu. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang penakwilan yang

membaca dengan bacaan yang lain adalah:

22844. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar Rabi, dari Abi Aliyatr, ia

berkata: Ibnu Abbas membacanya '*{i(66dengan tasydid,

ia berkat4 "Diturunkan ayat demi ayat." 1480

22845. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya?id bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

mengabarkan kepada kami dari Ilcimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Al Qur'an ditunmkan sekali semua pada malam

laitattrl qadar di langit bumi, kemudian setelatr itu diturmkan

dalam dua puluh tatnrn. Allah berfirman, S;Si,4jtt-*t

1478 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3D19) dan Asy-Syaukani dalam Fah
Al Qadir (hd. 1027).

r47e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyn (3D79) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Taruil (3 I 53 5).
r4t0 Al Mawardi dalam An-Nukat w a Al' Uyun Q D7 9).
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#'#6!y<la 'TidaWah orcmg-orang kafir itu

datong lcepadomu (membawa) sesuatu yang ganiil kecwli
Kami datangkan kcpadamu sesuatu yang benar dan paling

baikpenjelosannya'. (Qs.Al Furqaan t25l: 33) :KA'Gjff!;r
J'.1,jJi;#e*9i"{,'Dan Al Qur'an itu telah Kami

turwtkon dengan berangsw-angsw ago kotttu

membacakawrya perlahan-lalwt kcpoda mamtsia dan Kami

merun'tmkormya bagian demi bagian' rrl4t I

22846. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman

Allah, ';;jff;fi 'Dan Al Q.fm itu telah Kami htntnkan', ia

berkat4 "Diturtrnkan secara berpisah, tidak diturunkan sekali

semua, dan antara yang pertama dengan yang kedua jaraknya

20 tatrun."la82

22847. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami? ia berkata: Ibnu Zaid berkata

mengenai firman Allal1';;{j ff;i; "Dan Al Qur'an itu telah

Kami twunkan dengan berangsur-angsur," ia berkata, *Tidak

dihmmkan sekali dalam satu waktu." Ia kemudian membaca,

i'* 4;;* icA )fi 3' {i w'u-$i J6j "B"rkatatah orans-

orang lrafir, 'Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan kepada-

Nya sekali turun saja?' Demikianlah supaya kami perhtatkan

lutimu dengannya dan Kani membacakannya dengan

kelompok-kelornpok' ." (Qs. Al Furqaan l25l: 32) Sampai ayat

,4'fi (dan yang paling baik penjelasannya." (Qs. Al

r4tr HR An-Nasa'i dalam ls-Sznan Al Kubra (11372) dan Al Hakim dalam Al
Iufitsta&ak (2/36E), ia berkata, "sanadnya shohih, tetapi tidak dikeluarkan oleh

Asy-syaikhani, dan disepakati oleh A&-Dzatrabi."
r1E2 Abdwmzzaq dalam tafsir Ql3l9) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toruil

(3/53s).
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Furqaan [25]: 33) Menguraikan apa yang telatr datang kepada

mereka"l4t3

Ahli bahasa Kufah berpendapat batrwa firman Allatr
dibaca fathoh yang bermakna ratrmat. Mereka menalc\ililkan

tersebut $it i* Jt,Art:i-Ctsebagai rahmat.

(G;
ayat

Itu boleh saja, lerena Al Qur'an adalah ratrmat. Akan tetapi,

dibaca marcIub dengan alasan seperti yang kami sebutkan, akan lebih
tepat seeerti fiman Allah, $va3:ii;if3 "Dan telah ltumi tetapkan

bagi bulan marailah-maruilah. " (Qs. Yaasiin [36]: 39)

Tatwit firman Allah: g{, e ,rgiJ;::(i- (Asar kamu
ncmbacalcannyo perlaltan-lahan hepada nan usia)

Allah berfirman: Agar kamu membacakannya kepada manusia

dengan tenang, tartil, serta jelas, dan janganlah kamu tergesa-gesa

dalam bacaanmu karena mereka tidak akan mematramimu.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan yang dinyatakan

oleh para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

22848. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahrnan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Ubaid Al Muktib,r484

ia berkata: Aku berkata kepada Mujahid: Seorang laki-laki
membaca suratr Al Baqarah dan Aali 'Imraan, sedangkan

seorang lagi hanya membaca Al Baqaratr, akan tetapi ruku dan

suj,rd mereka bersama, maka siapakatr di antara keduanya

Ibnu Athiyah dalanAl Lhrtoro Al Wajb Qla9D.
Ia adalah Utaid bin Mahran Al Kufi, AI Muktib. Ibnu Hibban, Yatr)ra bin Ma'in,
Abu Hatfun, dan An-Nasa'i menilainya sebagai seorang yalnrg tsiqalt. Orang-orang
yang telah meriwayatkan darinya adalatr Muslim, Abu Daud dalrlrn Nasiilr dan
Mansukh dan An-Nasa'i. Dia meriwayatkan dari: An-Naktrai, Sa'id bin Jubair,
Asy-Syabi dan yang lainnya dan diriwayatkan darinya oleh Sufyan Ats-Tsauri,
SuS,an bin Uyainall Fudhail dan yang lainnya. LilntTah&ib At-tahdzib Qnq.

tt83

t4E/t
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yang paling utama? Yaitu yang membaca Al Baqarah,

kemudian dia membaca, g{J e n6ir*:':6tt-'*{}ff;S"O*
Al Qur'an itu telah Kami turunlan dengan berangsur-angsur

agar kamu membacalcannya perlahan-lahan kepada

manusia.'1485

22549. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL qgi6;:'ij+
€J e "Agar kamu membacalunrrya perlahan-lahan kcpada

manusia," ia berkata, "Maksudnya adalatr dengan pelan-

pelan."l485

22850. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadalar,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, {J e
"Perlahan-lahan," ia berkata, "Malsudnya adalah dengan

pelan-pelan."laE7

22851. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, q6([;:';6!-
g{J e "Agar lamu membacakanrrya perlahanJahan kepada

manusia," ia berkata" "Maksudnya adalah dengan pelan-

pelan."l488

22852. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z,ard bertata

ro85 Tidak kami temukan di antara literatur yang kami miliki.
raE6 As-suyrtlri dalamAd-Durr Al Mantsur (5D46).

'ot' Mujahid dalam tafsir (hal. 443).
tn, Ibid
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tentang firman Allah, €J & q66;:dA "Agtr komu

membacalcannya perlahan-lahan lrepada manusia, " ia berkat4

"Tafsirannya adalatr apa yang Allah firmankan dalam ayat,

*;'b$|y; 'Dan bacalah Al Qur'an itu dengan pelan-

peioni " (Qi.Al Muzammil [73]:4)trss

22853. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Ubaid, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, g{3 & q$if,":i\i4 "Agar kamu

membacakantrya perlahan-lahan keprda manusia, " ia berkat4

"Makzudnya adalah dengan tenang."l 4e0

Dalam batrasa Arab, lafazh Lkit mempunyai empat bahasa

(cara baca), yakni: 'tk,'c3^ |ek, g[,3 6sngan alif maqshurah, dan

rIr3i, akan tetapi dalam qira'at tersebut ,irenggun akar- dhammah.raer

Takwil firman Allah: i--i *ii: @an Kami menurunkannya
bagian demi bagian)

Allah Ta'ala berfirman: Kami pisah-pisahkan dalam

menurunkannya, dan Kami furunkan safu demi safu.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

22854. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Al Hasan

membaca, i--i *ii; €J $" n6i,F::Vi:)'*{;ff5 "Dan Al

Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur

agar lcamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia

r48e Ibnu Athiyatr dalan A! Muhurar Al lflajiz (31491) dengan sanad kepada Ibnu
hi\ ia berkata: c<i e artinya adalah, dengan pelan-pelan dalam

membacanya, yaitu fartil. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Mujatrid Ibnu
Juraij, dan Ibnu Zaid.

ram Abdurrrrraq dalam tafsir Ql3l9) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(3ts35\.

raer IbnuAthiyah dalanAl lufitharrw Al Wajiz(3/491).
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dan Kami menuankannya bagian demi bagian,, Ia berkat4
"Allah menurunkan Al ew'an sebagian sebelum sebagian
lain, karena Allah mengetatrui batrwa akan terjadi peristiwa
tersebut di tengah-tengah manusia.,,

Diriwayatkan kepada kami bahwa jarak yang pertama dengan
yang terakhir adalah lS tatrun.

Ia berkata, "Ada suatu hari aku bertanya dalam keadaan tidak
puas, 'Wahai Abu Sa'ia 16r;i! 6j:) Abu Raja membacanya
dengan tasydid'. Abu Hasan lalu berkat4 .Bukan rlTjl akan
tetapi tr*j,. N Hasan membacanya dengan meringankan,
maka aku bertanya, 'Siapa yang menceritakan hal ini
kepadamu? Apakah sahabat Muhammad SAW?, Dia lalu
berkat4 "Siapa lagi yang menceritakan kepadaku kalau bukan
mereka? Diturunkan kepada beliau di Makkah sebelum hijrah
selama 8 tatrun dan di Madinatr selama l0 tahun.',lae2

22855. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kgnada karnidari Qatadah, mengenai firman Allah, ';;j#i1
i--i "ii; g{J e nbi,biTyq"oan At eur.an rtu tutah Kami
turunkon dengan berangsur-angsur agar kamu
membacakonnya perlahan-lahan kcpada manusia dan Kami
menurunkonnya bagian demi bagian,,, ia berkata, "Tidak
ditunmkan dalam safu malam atau dua malam, atau satu bulan
atau dua bulan, dan juga tidak dalam setahun atau dua tahun,
akan tetapi jarak dari yang pertama dengan yang terakhir
adalatr 20 tahun, dan dalam waktu yang dikehendaki oleh
411u1r.rrla93

roe lbnu Athiyatr dalarr. At Muharrar Al wajiz el49l), ia berkat4 ,.Ini adala]r
perkataan yang dibuat-bua! yang tidak shahih penisbatannya kepada Ibnu Zaid.

..^- Lihat Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7 lt23).
'"" As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (s1346>, dan menisbatkannya kepada Ibnu

Dharis dari Qatadatr.
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22856. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id mencedtakan
kepada kami dari Qatadatr, ia berkate "Ditunrnlcan Al eur'an
kepada Nabi Allatr dalam 8 tahm, dan l0 tatnrn setelah hijrah.
Sepuluh tatnrn di Mal*ah dan sepuluh tahun di Madinah..l4%

{fri W;, L*4Xj1#,llfij@Dftre@
"Koral<fiilah,' B qhnanlah lrafiyu l<epadnury a atsu ddak

usahbqlnan (sanw taiaba3l- Nlah). Sesungutvrrya otdr.g.
ormrgyuJg diW pengetnlwtrJ sebeh,urwrya apabila N

Qufan dibacal<srrlnprda mrr:el<a, mrriel<t fl:r.lny:urrlgla,n atas
rrnnirom*,r:elrasartilbux$ud.Danmrl":el<abel:l<aar'Malw

Sruci TulwJ l<f,nJi, sesungguhny a ianji Tuhfrr. l<frn;i pasti
diperruhi'." (Qs. Al Israa' [l?]: 10?.108)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW: ya
Muhammad, katakan tepada orang-orang yang berkata kepadamq J
Yj.i_$'ii'r(i';fr &- A <;i uKami setrati-trati tidak percaya
lrepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk
kami,." (katakanlah kepada mereka) "Berimanlatr kepada Al eur'an.
Jika manusia dan jin bersafu untuk mendatangkan seperti itu" maka
sekali-kali mereka tidak akan mampu mendatangkannyq meskipun
mereka saling membatrq atau kamu tidak perlu beriman dengannya
karena keimananmu ifu tidak akan menambatr perbendaharaan rahmat
Allab dan keingkaranrnu tidak akan menguranginya Jika
kamu kufrr, maka ketatruilah batrwa orang-orang yang diberi ilmu oleh

'o* Ibnu Athilah dalam Al lvluhuro At wajiz (3t4gl) dan As-suyuthi dalart Ad-
Durr Al Mutstt (51346), ia menisbatkannya kepada Ibnu Dharis dari eatadah.
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Allah tentang ayat-ayat-Nya, sebelum ditururkan dari orang-orang

mukmin ahli kitab, jika dibacakan kepada mereka Al Qur'an, maka

mereka menyungkur dengan muka mereka sujud di atas bumi sebagai

bentuk pengagungan dan penghormatan mereka kepada-Ny4 dan

karena mereka mengetahui bahwa itu berasal dari sisi Allah."

Ahli tal$vil berbeda pendapat tentang makna firman-Nya, 6ji

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah wajah. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilart ini:

22857. Ali menceritakan kepadakrl ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kgr-adaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, E€fytiti*
(.*" "Mereka menyunghtr atas muka mereka sambil

bersujud," ia berkat4 'Malsudnya adalatt di atas wajah.'laes

22858. Bisyr menceritakan kepada l6mi, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman /.Jilah,'ir;h

{.$ g€fly"Mereka merynmghr atas muka mereka sambil

bersujd" ia berkata, "Maksudnya adalah di atas waj6t1.,l+e6

22859. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzaq

mengabarkan kepada kard, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadatr, riwayat yang sama.lneT

Ahli takwil lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah atas

jenggot. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

rae5 4l Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'uyrn (3280), Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Taruit (3t535), dan Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (5197).
14% Al Mawardi dal?trr. .ln-Nut-t wa Al '(lryn (3280) dan Abu Ja'far An-Nahhas

dalam Ma'oti Al Qur'm Q1205).
raeT Abdurrazzaq dalam ta$ir Q1370).
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22860. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada ka4i, ia berkata: Al Hasan berkata, mengenai firman

Allah, Eti>yiri{ "Mereka menytnglatr atas mul(a," ia

berkata "Maksudnya adalatr di atas jenggot."loes

Taktrl fiman Allah: S;: g;'-€,';'*'i?s 1i.3 6j1j for"
tnereka berkala, "Maha Suci Tuhan kart, sesungguhnya janii
Tuhan kami pasfi dipen uhi)

Allah Ta'ala berfirman: Orang-orang yang beritnu sebelum

ditunmkan Al Qur'an, ketika diturunkan dan dibacakan Al Qur'an,
mereka sujud dan berkata '.Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami

berupapahala dan siksaan, p6d dipenuhi."

L.afazh i,ri3(yr dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari
';i, yaitu daeratr turnbuhnya jenggot. Dengan demikian, penakwilan

yang diriwayatkan dari Al Hasan lebih mendekati dratrir ayat ini.

Pendapat kami tersebut sesuai dengan perkataan ahli takwil,

dengan perbdaan mereka dalam menalonilkan firman Allah, ei'tj,j
"Dberi pengetahuan." Juga dalam firman Allah, ;* ,13,-

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

22861. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid, mengenai firman

Allah, #'6ji-$ t ingg" li# Ia berkata: Mereka adalah ahli

kitab. Ketil€ ditunmkan Al Qur an kepada Muhammad SAW,

$fij(;;Yt iQxll#"|jfij "Dan meretra berkata,

r4e8 Abdumzzaq dalam tafsir Ql32l),Ibnu Athiyah d^lmfl Al l,Iuhuru Al Waiiz
(31491), dan Al Mawardi dalarnAruNukatwa Al 'UynGnBq.
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'Maln Suci Tulwn lami, sesungguhnyaianji Tulan kami pasti

dipenuhi'.nt4ee

22862. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kanli, ia berkata; Ibnnu Taid &*ata
mengenai firman Allah, u$1;3Jn-4i'Li$:j$.+W(S
-^fi "I<ototanloh, 'Berimanlah kamu kepadanya atau tidak

usah beriman (soma saia bagi Allah). Sesungguhnya orang-

orang yang diberi pengetahuan sebelumlqla'," yakni sebelum

Nabi Muhammad SAw, ;ri; ,13 *Apabila At Qur'an
dibacakan lepada mereka," apa yang diturturkan oleh Allalt

kepada *"*iu, maka i*'ft1't$,3'"j3i $1;l o€!yi,ij-
{;r;iq;'.t|2 "Merelu menymglatr atas muka merelca sambil

bersujud. Dan mereka berkata, 'Maha Suci Tulwn kami,

sesungguhnya i anii Tuhan kami pasti dipenuhi'. "rsm

Ahli tals,il lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalatt

Muhammad SAW. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

22863. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman AllalLr# ,13-$L
"Apabila dibacakan kepada mereka," ia berkat4 "Maksudnya

adalatr kitab mereku.rl 5o I

22864. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Taid berkata

tentang firman Allah, ;ri; ili$l"Apabila dibacakon pepada

tn, Ibnu Athiyah dalam At Mtthorr Al Wajiz (31491),Ibnu Jauzi dalarn Zad Al
Masir (5197), dan Ibnu Hayyan dalarr. Al Bahr Al Muhith (71125)'

"* Ibnu tauadalamZad Al Masir (5197).
r50r Al Mawardi dalam An'Nulrat wa Al'Uytn QnBq.
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mereko," dengan apa yang ditunurkan oleh Allatr kepada

mereka.l5@

Kami berpendapat bahwa maksud firman Allah, f;6 fi{sy
*Apabila dibacakon kepada merelca," adalah Al Qur'an, karena ayat

tersebut berada dalam rangkaian tentang Al Qur'an, sehingga tidak bisa

diartilen dengan kitab lain. Oleh sebab itu pula huruf ha dalam firman
Allab .#n "Sebelumnya," maksudnya adalatr Al Qur'an, karena

ayat sebelum dan sesudatrrya, f;{j(46 "Dan Al Qur'an in telah

Koni furunkan dengan berangsur-angstt," menyebutkan hal itu.

Dengan demikian, t€patlah kebenaran pendapat kami, kecuali ada dalil
yang mexryelisihi, yang tranrs kitaterima.

ooo

fr6,i! Sli;6Ko6!$6rH
'Dan mrr,el<a rnr.r,ffyurlgll'lur atas rruliu mrl':el<a sambil

rnenrrrugis dmr mu eba befif,fi$ah ldntsyru."
(Qs. Al Israa' [17]: 109)

Allah Ta'ala berfirman: Ketika orang-orang mukmin ahli kitab
yang diberi ilmu oleh Allatr sebelum turunnya Al Qur'an itu dibacakan

Al Qur arU mereka pun zujud di atas muka mereka dan menangis.

Peringatan ser+,a ibrah yang ada di dalam Al Qur'an semakin membuat

mereka tunduk dan khuqnr dalam taat kepada Allatr.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

22865. Ahrnad bin Mani menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mas'ar mengabarkan kepada kami dari Abdul A'la At-Taimi, ia
berkata, "Barangsiapa diberi ilmu akan tetapi tidak membuat

t502 Al Mawardi dalrem An-Nukot wa Al 'Uytn (3DSO) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (5197).
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dia menangls kepada Allah, maka dia telatr diberi ilmu yang

tidak bermanfaat baginya, karena Allah telatr menyifati orang-
orans yans berilmu.'r.t3*r#,fi(+"# q,tli,/,J rr$it
f.,a:,g€ily 'sesungguhnya orang-orang yang diberli

pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur'an dibacakan
lrepada mereka, mereka menytnghtr atas muka mereka sambil
bersujud'."rso3

22866. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Abdullah bin Al Mubaralq dari Mas'ar bin
Kadarn, dari Abdul A'la At-Taimr, dengan lafazh yang serupa,

hanya sajp,;dia Y.rgp:- '9.t11i} 
634# &i$ Kemudian

membaca: {"1,f ;ztiily i' H; 
rso

22867. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, .ia berkat4: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allalx, {i:!- g€i>yi,ry M" (# iijj i^
berkata, "Ini - merupakan jawaban dan perrakwilan suratr

Maryam, #:ta'+:,V.;;)i4: p;f" Xiitt'Apabita
dibacakan kepada mereka oyat-ayat Yang Maha Pemurah
lrepada mereka, malca merela menytnghr dengan bersujud
dan menongis'. " (Qs. Maryarn [9]: 58) 1505

ooo

;ir { ; w r-t';.ii l,bvi c (3"|;*i vx ; -fi G,,i,i

''' Ibnu Athiyah dalam Al Muhwrar At Wajiz (3t492),Ibnu Jauzi dalam Zad At
Mosir (5/98), dan Ibnu Halyan dalarn Al Bahr Al Muhith (71126).

t5* Ibid
1505 Al Baghawi dalan Ma'alim ArTarail (31535).

f4,Ay, |6. €:S VLrlf $,+{:-.
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"Katalcanlah,' Seniah Nlah atau setalah Ar.Ralwtan.
Dangut ntfrud tncmcl saia yang l<flrnu seru Dia memp,tnyai
Affiwul Huma (noma.nma yarlg tsbaik) ilan ianganlah

l<*ntu fi'e.ngsraslrarn sutramnr dalorrJ shalanwr ilart
janganlah Wlt nwendaltanrrya, ilm carilah ialorr tengah di

arrtfidl<e&wryaiat'.o (Qs. Al Israa' [17]: 110)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Ya Muhamma4

l<dakan ke@a omng-omng mu,syrik yang tidak mau menyerudengan Ar-
Rahmamb 'firj;;i "&ntloh AlW" wahai l$rxn.';frvie$rtivX;
!3Jf,{C'ii "Atou seralah Ar-Rabnot Dengm nona mota saja yng

lronu sent Dio mempmlni Asmaul Husna (nona-nona yory terbaik). "

Hal itu dil€tal<an kepada Nabi karena menunrt sebuatr riwayat
mereka mendengar Nabi SAW menyeru Tuhan-Nya *Ya Allah Tuhan

lrami, ya Rahman Tulwn kam|" maka mereka menyangka Nabi

Muhammad menyeru kepada dua Tuhan. Oleh karena itu, Allah
menurunkan firman-Nya sebagai bantatran terhadap mereka.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

22868. Al Qasim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkta: Muhammad Ibnu Kasir
menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Wafi{ dari Abu Al
Jawu dari Ibnu Abbas, ia be,!kma, 'Nabi Muhammad zujud dan

me,lryeru TuharrNp, "Ya Raltnqt y Rdtim" Ivlaka orang-

orang musyrik berkat4 "Orang ini me,nyatakan bahwa ia
menyeru Tuhan Yang Esa dan sekrang dia me,nyenr dua nama

firhan " Allah pln lalu.qenunrnlan nrrn*-Nya VX;'ifi:$:'ii'
6fr'trii!;$Vie,$1fitri "r(aakontah'seniat Auah aau
serulah Ar-Ralanst fungan notno mona saja 1mg knmt sent

Dia rumptrqai As nroul Htsna (nmra-naru lwrg t erb oik)."r s M

1506 Al Mawardi dalelln An-Nuka wa Al 'UW, QD80), Ibnu Katsir dalam tafsir
(9192), dan Al Qurthubi dalam tafsir (101342).
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22869. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepadaku dari Al Auzdi, dari Makhul, bahwa suafu malam

Nabi sAw bertalrajud di Makkah, dan dalam sujudnya beliau

berkata, *Ya Rahman ya Rahim." Salah seorang dari kaum

Musyrik mendengar ucapan Nabi tersebut, maka ketika telatr

pagl dia berkata kepada kawarurya, "Lihatlah, apa yang

dikatakan Ibnu Abi Kabsyah (maksudnya Nabi sAw), tadi

malam ia menyeru Ar-Ratrman yang berada di Yamamah

(sebagai Tuhan)." Pada waktu itu ada seorang V'tnA JTg
bemama Ar-Ratrman. Oleh karena itu, turunlah ayat, 'itrti':ti S

a* ;:cl*i x vx u, $ "'#)i v'i ; * Katatrantah,'serutih

Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan f\ama tnana saja yang

lamu seru Dia mempunyai Asmaul Husrta (nama-nama yang

terbaik) r.rrl5o7

22870. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kalqi dari Qatadq!, mengenai firman Allah,i 'i|V:'i Jl
g'.U.i6f,\ii(,$7g)iv1 " Katakanlah,'serulah
Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama mana saja yang

kamu seru Dia mempunyai Asmaul Husna (nama-nama yang

terbaik) '.rrl5o8

22871. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kafiIi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqamenceritakankepadakami,semuadarilbnuAbi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, ViV(j

r5o7 Ibnu Athiyatr dalam l/ Muharrar Al lYajiz (31492) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (5198).
l50E Seperti tertulis dalam semua naskah'



"Dengan noma mant saja yang lamu

"Maksudnya adalatr dengan salah satu

Ny.-"*

Tafs*Adl.X'lru,fui

sem," ia berkata

dari fftma-nama-

22872. Musa bin Sahal menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Bakkar Al Bashri menceritakan kepada kami,

ia berkata: Hamad bin Isa menceritakan kepadaku dari Ubaid

bin Ath-Thufail Al Juhani, ia berkata: Ibnu Juraij meceritakan

kepada kami dari Abdul Azizbn Umar bin Abdul Aaz, dari

Makhul, dari Arak bin Malik, dari Aq! Hurairah, dqri Nali
SAw, beliau bersabda, ,i ,9t;;t e'# Ct'ji:;)'tt;-; n,itt
zgfl ,PS ,i&d'll "sesunggahrrya'Allah memiltkt sembilan

ptluh sembilan rtctma, semuanya ada dalam Al Qur'an.
Barangsiapa menghafalnya, maka ia masuk surga."tsr0

Abu Ja'far berkata: Masuknya latazh E aalam firman Altahgff

lrii tcarena dua alasan berikut:

Pertama: sebagai shilah, sebagaimana dalam firman y'.Jilah, (5
'r#t-i$S$ *mon berfirman, 'Dalam sedikit waldu lagi mereka

alcan menjadi orang-orangyang menyesal'." (Qs. Al Mukminuun [23]:

40)

Kedua" bermalara .gf yang diulang karena berbeda lafazhnya.

Sebagaimana dikatakan, U AS Ult bf 
';.

Talffiit fiman Allah:,a1ifi '€:S +,;4i1; i+r(*, #{;
# fr"" janganbh hamu mengeros,*'-n suaramu, dalan shalatmu,

dan janganlnh pula merendahlwnnya, dan carilah ialan tengah di

antara keduanya itu)

'* Mrrjahid dalam taftir (hal. 443).
lsto H{ Muslim dalarn A&-Dzib wa Ad-Du'a (6), At-Tirmidzi dalam Ad-Da$at

(3506, 3507), Ahmad dalam lulusnad QDS|), dan Al Baihaqi dalarn As-sunan

(lDt27), semuanya tanpa lafaztr: semuanya terdapat dalam Al Qur'an.

I
t
I

I
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Ahli talcwil berbeda pendapat tentang makna lafazh a:,tllr dalarn

ayat ini.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah, janganlatl

kamu mengeraskan suara dalam doamg dan jangan pula kamu

rendahkan, akan tetapi arnbillah pertengatrannya.

Mereka berkata, "Maksud lafazh a:lrj.c-.lr dalam ayat ini adalah

doa"

Riwayat-riwayat yang menj elaskan pendapat mereka adalatr:

22873. Yahya bin Isa Ad-Damighani menceritakan kepada karni, ia

berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari

Hisyarn bin Urwall dari bapakny4 dari Aisyah, mengenai

firman Allall qAil; Wr;11{; "Dan iangantah kamu

mengeraslran suaramu, dalam slalatmu, dan janganlah pula

mererdahkannya," ia berkata "Maksudnya adalatr dalam

berdoa."l5ll

22874. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam
-bin Urwatr menceritakan kepada kami dari bapaknya dari

Aisyatr, ia berkata" "Difurunkan dalam masalah doa."l5l2

22875. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari

bapalcny4 dari Aisyatr, riwayat yang sama.

22876. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibad bin Awwam menceritakan kepada kami dari Asy'ast bin

Sawat, dari Ilaimab dari Ibnu Abbas, mengenai fimran

Allalx, cr,.i4i1;A54#$; "Dan iangantah kamu

mengeraskan suaramu, dalam shalatmu, dan ianganlah ptla

r5rr HR Al Bukhari d^lm Tafsir Al Qw'an (4723), Mrslim dalarn bab: Shalat (146),

dan Malik dalam Al lvtuwahtha' (l/l 90).
t5t7 lbid
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merendahkawrya," ia berkata, "Mereka mengeraskan $Era

dalam berdoa" maka ketika turun ayat ini, diperintahkan

kepada mereka agar tidak mengeraskan suara mereka dan tidak

merendatrlcannya p,rlu.'" "
22877. Ibnu Bas)'syar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Hamad

menceritakan kepada kami dari Amr bin Malik Al Balai, dari

Abi Al Jauzd, ffi Aityah, ia berkata, "Ditururkan dalam

b€rdoarrl5l4

22878. Mathar bin Mutrammad Adh-Dhabbi menceritakan kepadaku,

ia berkata: AMullah bin Daud menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syumik menceritakan kepada kami dari Ziyad bn
Fayadh, dari Abu Fayadh, mengenai firman /Jilah,:ii{;
V,rr!i{; Art "Dan ianganlah kamu mengeraslcan

susramu, dalam shalatmu, dan ianganlah pula

merendahkannya," ia berkata, "Maksudnya adalah dalam

doa."l5l5

22879. Ibnu BaEsyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ib-rahim Al Hajri,l5'6 dari Abi

ryadh, tentanj aya\ +,;.4i1;Ai4J1:{; "Dan
janganlah kamu mengeraskan suaramu, dalam shalatmu, dan

janganlah qrula merendahkannya," dia berkate "Diturunkan

dalam hal berdoa."lsl7

t5r3 Al Mawardi dalun AwNukat wa Al 'Uyn (3D81), Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Tarait (31537), dan Abu Ja'far An'Natrhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3D07\.
r5'a Ibnu Katsir dalam tafsir (9194).
,5t5 lbid
1516 Ibrahirm bin Muslim Al Adi, Abu Ishaq Al Kuffi, yang dikenal dengan Al Hijri.

Ibnu Ma'in berkata "Haditsnya tidak dipaloi.'Abu Zut'ah b€rkat4 'Dha'if;' Abu

Hatim berkate ,,Dha,iful hadits dart mutkirul hadits."At-Tirmidzi be*at4
"Irmah dalarn hadits.' Lihat Tahdzibut At'Tahdzib (l/1 65).

rfl7 Ibnu Katsir dalam taftir (9/94).
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22880. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Snraik
menceritakan kepada kami dari Ziad bin Fiyadh, dari Abu

Iyadh, riwayat yang sama.

22881. Ibnu Barysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahnran menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari seseorang yang merrberitatrukan

kepadryrya dari Ath4 mengenai firman AJlaht{;6$;'ri1i{;
U,r!3 "Dan ianganlah kamu mengeraskan rrr*orri, dalam

slalatmu dan jangadah pia merertdahkmryn"" ia berkat4

'Ditunrnkan dalam hal berdoa'l 5 I 8

22882. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Snrbah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, +,;4i1;,+5A ;1i*;
"Dan janganlah kamu mengeraskan sutramu, dalam

shalatmu, dan janganlah pula merendahkawtya," ia berkata,

"Maksudnya adalah ketika berdoa."l 5 le

22883. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Syubatt

menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Mujahid, ia

berkata'Maksudnya adalatr ketika berdoa."l 520

22884. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

rstt lbid.
r5re Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil (31537) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

(5/l0l).
,5ro lbid.
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Najrlu--dal Mujatrid, mengenai firman Allall irt)'J,. Jiil;
q;Ai{; "Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu,

dalam shalatmu, fun janganlah pla merendahkanrq)a," ia
berkate 'Maksudnya adalah ketika berdoa dan memohon.::1521

22885. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

22886. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada lerni dari Al-[,aits, dari Mujahid, ia

berkata, "Ditunrnkan dalam etika berdoa dan memohon."l5z

22887. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berlrata: Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepadakq Qais bin Muslim menceritakan kepadaku dari Sa'id

bin Jubair, mengenai firman Allah, (rr;4i1; A54;1i1;
"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu, dalam

shalatmu, dan janganlah ptla merendahkannya, " ia berkat4

"Diturunkan dalam etika berdoa dan memohon."l523

22888. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad Az-Zubur menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari [Alyash] Al Amiri,
dari AMullatt bin Syadda4 ia berkata: Orang badui jika
mengucapkan salam kepada Nabi, mereka berkata, "Ya Allah,
berikanlah kami rezeki unta dan anak." Lalu tunurlah ay*{:
ti;-;i{t Aj:a'tr|u Dan janganlah kamu mengeraskan

suar(nnu, dalam slwlatmu, don janganlah pla
merendahkom)n "ts2a

t"t Mrjrhid dalur taah (hal. aa3).
rs2 lbid
1523 Itnu Katsir dalam ta8ir (9D4).
r52r 16ou Abi S),aibah dalarn At Mushannaf Qt330) dan Al Baghawi dalamr Ma'alim

At-TuailQl537).



SurchAl Israc'

22889. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Affi,trr:azzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Unryatr, dari
bapaknya, mengenai firman Allah, (rr;4i{; i+4.#{;
"Dan janganlah kamu mengeraskant suarctmu, dalam
slalatmu, dan janganlah ptla merendahkannya," ia berkat4
"Maksudnya adalah saat berdoa."l 525

22890. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
AllalL At$#{; "Dan ianganlah kamu mengeraskan

suarqmu, dalam slwlatmu," ia berkat4 'Maksudnya adalatl

ketika berdoa dan memohon1tt526

22891. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepadaku dari Al Atrzdi, dari Makhul, mengenai finnan Allah,
q;4i1; At4|ii{; "Dan jangantah tramu

mengeraskan suaramu, dalam shalatmu, dan janganlah pula
merendahkonnya," ia berkatao "Maksudnya adalah dalam

betdoa."l527

Ulama takwil lairurya berpendapat batrwa maksudnya adalatr

shalat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang maksud tidak
dibolehkannya mengeraskan suara pada waktu shalat. Sebagian

mengatakan bahwa yang dilarang untuk mengeraskan suara pada waktu

shalat, adalatr bacaannya. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

r52s Abdtnrazaqdalam tafsir Q/321), Su$,an Ats-Tsauri dalam taftir (hal. 175), dan
An-Nahhas dalamAn-Nasil*wa Al Mmsulh (hal. 184).

"" Di'iw )rafl<arr dari Mujatrid seperti yang telah lalq dan tidak l<ami t€xnukan
dengan la&zh ini dari Ibru Abbas.

tt27 AlBaghawi dalan Ma'alim At-Torail (3t537).
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22892. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, Abu Bisyr mengabarlon kepada

kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata *Ayat

ini turun sedangkan Rasulullah sedang bersembunyi ,'4i{j
VAlift 6ti.2, 'oo, janganlah kanu mengeraskan

suctramu, dalam slwlatmu, dan jangmlah pla
merendahkannya'. Rasulullah jika shalat bersama sahabatry4

beliau menge,raskan suaranya dalarn mernbaca AI Qur'an. Jika

kaum musyrik mendengar Al Qu'an, maka me,reka

mengrrmpatnya serta me,ncaci Allah dan Rasul-Nya, rnal@

Allah berfimran kepada Nabi-Nya, irr:l.-i-.;i7{t'mr
joryoilah konu mengeroskmt suararmt, dalon sMatrmt'.
Dengan demikian, orang-orang muqnik tidak

mendengarnya. q4i1; 'tu t iotgmtal, pula

merendallcouln'. Itu supaya lcmru tetap bisa

memperdengukannya kepada sahabatnu bacaan Al Qur'an,
hingga mereka dapat menganrbilryra darimu."l flt

22893. Abu Kuraib menceritakan kepada l@mi, ia berkda: Utsman

bin Sa'id menceritakan kepadaku, Bisyr bin Ammr
menceritakan kepadaku dari Abi R ,rq, dari Adh-Dhatthalq

dari Ibnu Abbas, meogenai firman Allab {;qQfr{;
UAS| "Dot jotgoilah kenu mengeraskan tlr*;ru datarr

sluldntu, don jotgmlah pula merendohlcorya" ia berkdq
*Ketika di Malckah, jilra Rasulullah shala dcngan kaum

mrslim, dia meirgeraskm brcaan Al Qln'r,tt,;nq dan hal itu
merrberatkan orang{rulg musyrik jilo medengr Uacaannya,

rnaka mercka men;nakiti Rasulullatt dengan caci-rnaki dan

kecaman. Allah prm m€,lrurunkan firman-Nya, Ar\fr{;
'Mt janganlal, kntu mengeraskan suoramu dalmt

ts HR- At Butrbai d^lmTafsb Al Qt'ot(4723),Mrslim dalu bab: Shalat (14Q,
ArTirmidzi dalam Tdsir Al Qu'ot Qlla6), dan Ahmad &lm lrtusnad (l2ls).
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slalatmu'. Ma}sudnya adalatr, janganran kamu mengemskan
bacaan Al Qur'an sehingga orang-oftrng muqnik itu
mendengarnya lalu mereka menganiayamu. Akan tetapi,
jangan merendahkan bacaan Al eur'anmu sampai telingamu
tidak dapat mendengamya 4Afr6.{:, ,Dan cariloh
jalan tengah di antara treduanya itu'. crtahjalan di antara
keras dan rendah, tidak terralu keras dan tidak terlalu rendatr.
Itulah ukurannya. Akan tetapi ketika telatr hijratr ke Madinah,
gugudah semua perintah itu, beliau membaca dengan cara
yang beliau kehendaki.,l 52e

22894. Aku diberitatru dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar
Aba Mu'adz berkata: Abid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhatrhak berkata tentang firman
Allah, 454;1i{; "Dan janganlah kamu mengeraskan
suctramu, dalam shalatmu. " Ia berkata, "Ayat ini turrur ketika
Rasulullah di Makl*h. Jika shalat dengan sahabatny4 beliau
mengeraskan bacaannya untuk memperdengarkannya kepada

'orang-omng muryrik. Namun (orang-orang nuqnik itu) Ialu
menyakiti Rasulullah. Allah pur memerintatrkan untuk tidak
mengeraskan suarzmya agar tidak didengar oleh musuh, dan
tidak pula merendahkan bacaannya" akan tetapi carilatr jalan
tengahnya."l53o

22895. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepadaku dari Al A'masy, dari Ja,far bin Iyas,
dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullatr
mengeraskan bacaan Al ew'annya dan orang-orang muqnik
mendengamy4 maka mereka mencaci Al eu.an dan
Rasulullah. oleh karena itu, beliau menyemb,nyikan bacaan
Al Qur'an dari satrabatry4 sehingga satrabatrya tidak dapat

fll] nmu ratsir dalan ta8ir (gtg3).
tsro Ibnu Athi)atr &lam'At Muhitu At Wajiz(314V2)tanpasanad.
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mendengarnya. Allah 
_ 
lalu menurunkan ayat-Nya, #1;

ry aS 6. {S U,r,!31;,+4 " Dan iangantah tcamu

rnengeraskan suaramu, dalam slalatmu, dan janganlah pula
mererdahlrannya, dan carilah jalan tengah di antara
kcduonya itu.ut'3l

22896. Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar bapakku berkata:

Abu Hamzatr memberitahtrkan kepadaku dari Al A'masy, dari

Ja'far bin Iyas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, U,r!X;Afi1:ii{; uDan

janganlah kamu mengeraskan suaramu, dalam slalatmu, dan
j anganlah prula merendahkannya. "

22897. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

menceritakan kepada kami, Ishaq menceritakan kepada kami,

ia berkata: Daud bin Al Hushain menceritakan kepadaku dari

Ilcimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika Rasulullah shalat

dan mengeraskan bacaan Al Qur'anny4 maka mereka (kaum

musyrik) berpencar dan tidak mau mendengarkan bacaannya.

Jika seseorang ingin mendengar bacaan Rasulullah dalam

keadaan shalat, ia mencuri-curi tanpa sepengetahuan mereka,
jika dia tahu bahwa mereka melihat dia mencuri pendengaran

dari Rasulullatr, maka dia segera pergi karena takut disiksa.

Jika Rasulullatr merendahkan suarany4 maka mereka yang

mencuri-curi pendengaran tidak dapat mendengarkan

qira'ahnya sama sekali, maka Allah menurunkan firman-Nya:
jt5,4 .'trl {;" o* janganlah kamu mengeraskan suaramu,

dalam- slwlatmu." sehingga mereka berpencar, (rr;4i1;
"Dan janganlah pula merendahkannya" maka kamu tidak

dapat didengar oleh mereka yang ingin mendengarkanny4 dan

r53r 16nu Athiyah dalan Al Muhorar At Wajiz (3t492), AI Baghawi dalan Ma'alim
At-Toail Q1537), dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Uytn QZBD.
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sebagian mereka yang mencuri-curi pendengaran tanpa

sepengetatrun kaum musyrik, dengan harapan mereka akan

memperhatikan apa yang mereka dengar dan mengambil
manfaatnya ,r+t|i.i6 "dan carilah jalan tengah di
antara keduanya i1u. nt 532 -

22898. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, ia berkata:

Rasulullah mengeraskan bacaannya di Masjidil Haram, maka

orang Quraisy berkata, "Jangan kamu keraskan bacaanmu,

karena akan menyakiti tuhan kami, sehingga kami akan

mencaci Tuhanmu." Ialu tuunlah aya\i; AjA ;#{;
U,r!3 "Dan janganlah lramu mengeraslcan ,r-roiu, dalam

slulatmu, don jangantah pttla merendahkott ryo."""
22899. Yaqub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr
mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, fimran AllalL +,;4it;i+4.:1i1;
"Dan janganlah kamu mengeraskan staramu, dalam

shalatmu, dan janganlah ptla merendal*anvrya, " ia berkat4
"Ditunmkan kepada Rasulullah saat beliau sedang

bersembunyi di Makkah. Jika beliau shalat bersama

sahabatnya dan beliau mengeraskan bacaan Al Qur'an" lalu
orang-orang musyrik maka mereka mencaci Al
Qur'an, Allah, dan Rasul-Nya, maka Allah berfirman kepada

beliaq i+4.;12{; 'Dan janganlah kamu mengeraskan

suoramu, dalam shalatmu'. Ifu agar tidak didengar oleh-orang-

orang musyrik, sehingga mereka mencaci Al Qur'an, .-lai-r
lir' Dan j anganl ah pl a mer endahkannya'. Maksudnya adalatr

jangan merendabkan suaramu dari salrabatnrg supaya

1532 Ath-lhahrani dalam Al Kabir (ll t228).
t533 Tidak kami temukan hadits dengan sonod tnidi antara literatur yang kami miliki.
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satrabatmu dapat mendengarnya {4At|6.p;S'Dan
carilah jalan tengah di antara kcduanya i1r'.i534 -

22900. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ja'far bin Iyas,

dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah, i+r6rJiit;
(,r4i1; "Dan janganlah lamu mengeraskan suaramu,

dalam shalatmu, dan janganlah pula merendahkawtya," ia
berkata,"Maksudnya adalah bacaan."l 535

22901. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Abi Basyar, dari Sa'id bin
Jubair, tentang ayat, Q ,it${; A54;1i{; " Dan
jonganlah kamu mengeraskan suaramu, dalam shalatmu, dan
janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di
antara keduanya itu," ia berkata, "Jika Nabi SAW
mengeraskan suaranya maka satrabatnya merasa kagum.

Namr.rn jika ofturg-orang musyrik mendengamya, mereka

mengecamnya. Oleh karena itu, turunlah ayat ini.l536

22902. Yaqub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami dari Salamatr, dari Alqamah, dari

Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku diberitatru batrwa jika
Abu Bakar shalat maka dia merendatrkan sruuzurya, sedangkan

Umar suaranya. Lalu dikatakan kepada Abu
Bakar, "Kenapa kamu melakukan itu?' Ia menjawab, rcr{ku

bermunajat kepada Tuhanlu dan Allah telah tahu

kebutuhanku. Lalu dikatakan, "Engkau telah berbuat baik."

r53a An-Nasa' i dalam Swwn Al Kubra Qt 17 7).
1535 Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al 'Uytn (3D81) dan Ibnu Athiyah dalam Al

Muhor s Al Waj b (3 I 492').
1536 Al Baghawi dalun Ma'olim At-Twail Q1537).
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Kemudian dikatakan kepada Umar, "Kenapa kamu melalarkan

ird?" Umar menjawab, cer{ku mengusir syetan dan

membangunkan mereka yang menganfuk." Lalu dikatakan,

"Kannu telah berbuat baik.' Ketika turun ayat" 6tj,Q#{;
*aS'6.d|q;4i{; uDan iangantah tramu

mengeraslai suaramu, dalam sltalatmu, dan janganlah ptla
merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara

kcduanya itu," dikatakan kepada Abu Bakar, "Keraskan

sedikit suaramu." LaLu dikatakan kepada Umar,

"Rendahkanlatr sedikit suaramu."l 537

22903. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yalrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan bin

Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ibrahim Ash-Shaigh,

dari Athq mengenai firman Allah, tir,-${5 AjAg Jlit;
"Dan knmu mengeraskon suoramu, dalam

slulatmu, dan janganlah ptla merendahkanrtya," ia berkata

"sebagian berkatq 'Maksudnya adalah ketika dalam shalat'.

Sebagian lainnya berkata, 'Maksudnya adalah ketika dalam

dour.r:153t

22904. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman /.Jllah,'<iS;

ry ay,fi. {:3 +,;4i{; itt$. "Dan iangantah kamu

mengeraskanr sueramu, dalam shalatmu, dan ianganlah pula

merendahkawtya, dan carilah ialan tengah di antara

lrcdunya itu." Kelka itu Nabi di Malkal\ jika orang-oftIng

musyrik mendengar suarany4 maka mereka mencacinya

dengan segala kecaman. Oleh karena ttu, Allatt

1537 HR Al Baihaqi dalam SW'ab Al Iman Q612, U526),Ibnu Athiyah dalarn Al
Mutrors Al Vajiz QA{), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil Q1537).

"t' To6ir Stfu*, Ats-Tsaui (176).
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memerintahkan Rasul-Nya untuk merendahkan suaranya, dan

menjadikan shalatnya antara dia dengan Tuhannya.

Dikatakan, "Jika kedengaran sampai telingamu maka tidak
dinarrlakan merendahkan s uara." 

I 539

22905. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abfi,trr:azzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan-- kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman
Allall +,;4i{; Art:#{; "Dan jangantah tramu

mengeraskan suoramu, dalam shalatmu, dan janganlah pia
merendahkannln," ia berkata 'Nabi mengeraskan suara

dalam shalatny4 maka beliau dicaci maki. Allah lalu berkat4
"Jangan kamu keraskan suaramu sehingga kamu disakiti, dan
jangan pula kamu rendahkan. Carilah jalan tengatr di antara

keduanya'l5ao

Ahli tala ril lairurya berpendapat batrwa maksudnya adalah,
janganlah kamu keraskan tasyatrud dalam shalatnu, dan jangan pula
kamu rendahkan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berilart ini:

22906. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh bin
Ghiyats menceritakan kepada l<arrri daxi Hisyam bin Urwah,
dari bapaknya dari AisyalL ia berkata: Ayat ini turun dalam
tasyahud, ;4i{; A54;iZ{; "Dan jangantah tramu

mengeraskan sutramu, dalam shalatmu, dan janganlah pula
merendahkanrqn."r'ar

22907. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadakq ia berkata: Hafsh
menceritakan kepada kami dari Asy'ast, dari Ibnu Sidn,
riwayat yang sama. Hanya saja dia menambatrkan pemyataan:

Seorang badui mengeraskan bacaan tasyahudnya, ia berseru:

r53e AMumzzaq dalen taftfu8t321).

'* Ibid
t5'r Ibnu Athifh dalm Al lulutrurt At Wajiz (31492).
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mengeraskan suaramu."r'42

Ahli takwil lairurya berpendapat bahwa Rasulullah shalat di
Makkatt dengan sura keras, kemudian diperintahkan untuk

merendahkan $Eranya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

22908. Ibnu Humaid menceritakan kepada lemi, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l<ami dad Yazid, dari Ikirmah dan Al
Hasan AI Baslrd, keduanya berkata: Allah berfirman mengenai

bani rsrail, {.i Af,'6. {S Q-,f{, Aj,:a ;1i{; "Dan
janganlah kamu mengeraskan suoarmt, dalam slulatmu, dan

janganloh pula merendahkmmln, don coilah jalan tengah di
antoa ke&wOn itu." JikaRasulullah shala dan mengeraskan

suaran)na, hal itu akan menyakiti orallg-orang musyrik di

Ivlakkatl Maka Rasulullah pun mere,rdahkan suara dalam

shalatnya Oleh karenait r AlLh Uernrmaru {; A54 ;ii{i
ry ayt'6.'€5 UL'lf " DarT iangmlah komu meigeraskan

su(tramu, dalom shalatmu, don janganlah pia
merendahkawryn, dm coilah jalan tengah di antara

keduon)M ittl" Juga bernrmao,- qi,6;O4j3i5
'rr#W,K{; sv$6 i-{i\,fi'q #i'oi;'4 " Dan

sebutlah (nana) Tuhomru dalam lntimu dengan merendahkon

diri dan rasa t&tt, dan dengan tidak mengeraskon suctra,

diwabu pogi dan petang don janganlah kmru termasuk orang-

ororg yang lalai. " (Qs. At A'raaf l7l: 205)ts3

Ahli taloilil lainnya berpendapat bahwa marsuanya adalalt
janganlah kamu keraskan suafirmu dan melalnrkaonya secara baik

l<a€na berada di tenrpat umum, dan janganlah kamu rendahkan dan

SurchAl Israa'

r5r2 Al Ma\rmdi dalam A*Mtka wa Al'tlyttn (3DSl).
rs3 Ibnu lalulze d^lam ?ad Al Masb (5ll0l).
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melakukannya s@ara tidak baik karena berada di tempat sepi. Mereka
yang berpendapat demikian menyebu&an riwayat-riwayat berikut ini:

22909. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasaru tentang ayat" {j
ti,-;i{t +;+2 'Ji "Dan janganlah kamu mengeraslcan

suaramu, dalam shalatmu, dan janganlah pula
merendahkanrqla, " dia berkata" "Jangan kamu melalarkannya

karena nya di tempat umun dan jangan kamu terlalu
merendahkan karena di tempat "wi.#!f:.6d5 'o*
carilah jalan tengah di antara kcdttanya i1ut.nt544

22910. AI Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzaq
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami, mengenai firman Allah, ;4i$ Art:iiS;
(. *Dan janganlah komu mengeraskan suarami, dalam

slwlatmu, dan janganlah ptla merendahkannya." Al Hasan

berkat4 "Kamu perbagus ketika dalam keadaan terang-
terangaq dan kamu tidak melakukannya de,ngan baik ketika
sepi.r:lsl5

22gll. Ya'qub menceritakan fepaaa@ ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasaru tentang

avaLlaaji{; A54 Jlit; "Dan jangantah tramu

mengeraskan suaramu, dolam shalatmu, dan janganlah pula
merendahkannya," ia berkata, "Jangan kamu pamerkan ketika
terang-terangan, dan kamu tidak melakukannya dengan baik
ketika sepi.-I546

r* Al Mawardi Mn A*Mtka wa Al 'UWt (3DSl),Ibnu Jauzi dalarn 7ad Al
Masir (Sll0o), Al Qurthubi dalam tafsir (10R34), dan Ibnu Athi1,ah dalun Al
Lluhoro Al Wqiiz$l4n).

tn5 Abdurrazzaq dalam ta&ir QBn).
's Lihat dua hadits sebelumq,a

-@l
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22912. Ali bin Al Hasan Al Azraqi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Su$an,
dari Manshur, dari Al Hasan, firman Nlab,,Ai{;
U,1'SX$ A54 "Dan janganlah komu mengeraskan

suoramu, dalam shalatmu, dan janganlah pla
merendahkannya," ia berkata" "Maksudnya adalall kamu

perb4gus ketika dalam keadaan terang-terangaq dan kamu

tidak melakukannya dengan baik ketika sepi."lso7

22913. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Nlat\;${;
L;Ai{; i+4 "Dan janganlah kamu mengeraskan

su&qmu, dalam sholatmu, don janganlah pula
merendahkannya," ia berkata, "Maksudnya adalah, jangan

kamu shalat karena msmperlihafkan kepada manusia dan

jangan kamu tinggalkan karena takut dari manu^sia"l548

Ahli takwil lainnya berpendapat seeerti dalam riwayat: Yunus

menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu Walrab mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Ibnu T,:rid b*ata tentang firman AllalL JG{;
Vay 6.'61:3+,;4i{; A54"Dan jongantah komu mengeraskan

suoramu, dalont shalatmu, dan janganlah pula merendohkannya, dan

carilah jalan tengah di antara keduarrya itu," ia berkat4 "Maksud dari
jalan pertengatran adalah sepeti shalat yang diajarkan oleh Jibril
kepada kaum muslim. Ahli kitab (ketika membaca kitab mereka)

merendahkan suara mereka, kemudian salah safu mereka mengeraskan

bacaan dan berterialq kemudian yang lainnya berteriak mengiluti di

belakangnya" maka Allah melarang untuk berteriak seperti ketika

mereka berteriak, dan merendatrkan suara mereka seperti sebagaimana

kaum ahli kitab itu merendahkan suara mereka Kemudian

tto7 lbidrrt lbnu JavadalamZad Al Masir (51100).
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diperintatrkan untuk mencari jalan antara keduany4 seperti yang telah
dihmtunkan oleh Jibril dalam shalat Tereka."ls4e

Pendapat yang lebih tepat dalam penatavilan ayat tersebut
adalah yang telah kami sebutkan dari Ibnu Abbas dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Ja'far dari sa'id, dari Ibnu Abbas, karena hadits
htr sanad'nya paling sluhih, yang diriwayatkan dari sahabat, dan yang
lebih mendekati zhahir ayat tersebut. Juga karena firman /.Jlah,'tri{;
a,-S{t +;tA "Dan janganlah kamu mengeraslcan suaromu, dalam
slwlatmu, dan janganlah pia merendahkannya," mengikuti firman
Auarr 8!ii':g.ii';iivie(1-iyJrivT ; -ifrV:,i S t,Krtrkontoh,

'serulah Allah atau serulah Ar-Rahman Dengan nama mano saja yang
lramu seru Dia mempunyai Asmaul Husna (nama-nama yang
terbaik)'." Serta setelah teguran kepada orang-orang kaft atas
kekafiran mereka dengan Al Qur'an karena mereka tidak beriman dan
jauh dari Al Qur'an.

Deqgan demikian, yang lebih tepat menjadi sebab turunnya
avat, 1,,!;$$ A54 :iZ{; "Dan janganlah kamu mengerastran
suaromu, dalam shalatmu, don janganlah ptla merendahkannyo,"
adalatr yang ada dalam susunan ayat tersebut, selama tidak ada makna
yang menjadikannya keluar dari penalcrrilan tersebu! atau adanya dalil
yang menjadikannya keluar dari makna yang dimaksud.

Jadi, maka penakwilan ayat tersebut adalah, Katakan, ..Serulatr

Allah atau serulatr Ar-Rahman dengan apa kamu serq maka Dia
memiliki Asmaul Husn4 dan janganlah kamu keraskan dalam bacaan
shalatnq doamu, atau permohonanmu kepada Tuhan-Mu, sehingga
oft[lg-oftulg musyrik itu akan menyiksamu lantaran kerasnya
bacaanmu. Namrur, jangan pula straramu kamu rendahkan sehingga
satrabatnnu tidak akan mendengar bacaanmu. +ayr,i.{:3 ,Dan

cmilah jalan tengah di antoa kcduanya rtu'. Antrrra mEngeraskan

tae Ibnu Athiyah dalan Al lufuhoro At Wajiz (3/492).
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bacaan dengan merendahkannya, sehingga dapat didengar satrabatrnu

akan tetapi tidak dapat didengar oleh orang musyrik.',

Jika bukan karena perkataan ahli takwil dalam penalsvilan ayat
ini, sebagaimana telatr kami sebutkan, dan kami tidak membolehkan
menyelisihi penakwilan merek4 maka ada penakwilan lafuurya tentang
ayat lain, yaitu, janganlah kamu keraskan bacaanmu dalam shalat yang
telah Kami perintatrkan r:ntuk merendahkan bacaanmg yaitu shalat
pada siang hari, karena dia shalat jarnak yang tidak diterangkan
(disuarakan) bacaannya. Namun, jangan pula kamu rendahkan suara

bacaanmu dalam shalat yang Kami perintahkan untuk mengeraskan

bacaannya, yaitu shalat malam, karena shalat itu dikeraskan
(disuarakan) bacaannya . U- aS 6.{5 uDan coilah jalan tengah di
antara lreduanya itu." Yart; dengan mengeraskan bacaan dalam shalat
yang Kami perintahkan untuk mengeraskannya" dan merendatrkan

bacaan dalam shalat yang Kami perintatrkan untuk merendatrkannya.

Jangan kamu keraskan semuanya dan jangan kamu rendahkan
semruuya. Ini merupakan penakwilan yang tidak terlalu jauh dari
kebenaran, akan tetapi kami tidak melihatrya ini shahih, karena adanya

ijma atas kebenaran makna sebaliknya

Jika ada yang berkata kepada kami, "Bacaan seperti apakatr

yang dimaksud antara keras dan rendah?"

Jawabannya seperti yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

22914. Mathar bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Qutaibah dan Wahab bin Jarir berkata: Syubatr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Al Asy'ats bin Salim, dari Al Aswad bin Hilal, ia berkata:



Abdullah berkat4 "Tidak lebih rendatr dari

dengan keduanya telinganya."l 550

TatsirNh:Ihabui

yang mendengar

22915. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubah

menceritakan kepada kami dari Al Asy'ats, dari Al Aswad bin
Hilal, dari AMullah, riwayatyang sama.

ooo

:i' is X 8S o4r, fr K :L$ u i "it a$ S;

@ riit Wl!,'t';ir)
"Darrl,atal<mrlah, 'Segala puiibagi Nlah yorng fidak

rnanpurryai anak dfrrl ddak mempuryai selcuat dalilnr
l<najaan Nya dan diabul<an pulf,hhlu yor\g memrr:lul<an
percl.ang dm agungl<orJlah dif, dengan pengagungart ydrrg

sebesarbesornya." (Qs. Al Israa' [17]: 111)

Allah Ta'alaberfirman kepada Nabi-Nya: ,i:-i 
"!i:t'^fr $;($ *Don katalcanlah, 'segala puji bagi Altah yang tidak mempwryai

anolc," Katakanlah watrai Muhammad, sehingga menjadi Marbub
"yang diattrr', bukan Rabb "Pengafur", karena Sang Pengatur tidak

sehanrsnya memiliki *ut.gfif.l\;tfr' K 'fr "Dan tidak mempunyai

sehttu dalam kcrajaan-Nya, " sehingga menjadi lematr dan

membutuhkan bantuan dari yang lain, dan yang membutuhkan seorang

pembantu tidak akan menjad! Tuhan dan tidak akan esa dalam

kekuasaan dan kepemilikan. i'li'a"r"5&ii5 uDan Dia bukan ptla
hina yang memerlukan penolong, " karena barangsiapa yang hina dan

ttso Ibid
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membutuhkan pertolongan, maka tidak akan dijadikan Tuhan Yang
ditaati. W';Si "Dan agungkanlah Dio dengan pengagungan yang
sebesar-besarnya." Ya Muhammad, dan agungkanlah Tutranmu
dengan perbuatan dan perkataan yang diperintatrkan kepadamu dan

taatilah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan tinggalkanlah apa

yang dilarang bagimu.

,2,- Pendapat kami dalam menakwilkan firman Allah, "d;fr&iij
):$q"Dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong" sesuai

dengan perkataan para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22916. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Tflilr dari Mujatrid, mengenai firman Allab G",ttliftiiS
.liJl "Dan Dia bukan pia hina yang memerlukan penolong,"
iu U"rf.urr, "Maksudnya adalah, tidak bersekutu dan tidak

membutuhkan pertolongan siapa pun."l 55 I

22917. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

22918. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, batrwa Nabi Mtrhammad

mengrjarkan keluarganya yang besar atau yang kecil ayag 1ILi
,{i13lt G"dj fi &i {' eifi o4; fr & i;6 $. i 

"5i i$3 Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan

r55r Mujahid dalam taftir (hal. 444), Ibnu Athiyatr dalam Al Muhorror Al Wajiz
(31492), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (lnl. lO29).
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tidak mempunyai selwtu dalam kcrajaan-Nya dan Dia bukan
pula hina yang memerlukan penolong dan agungkontah Dia
dengan pengagungan yang s e bes ar-be s arnya.,,tssz

22919. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Al Junaid
menceritakan kepada karni dari Ja'far, dari sa'id, dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "semua isi ra,rat ada pada 15 ayat dari
snratr Bani Israil.,' Ia kemudian membaca ayat,$1.{j;4J
Al;Qt"Janganlah rramu adatun Tuhan yang lain selain di
samping Allah." (es. Al Israa' flTl: 22)tss3

22920. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhar

2r:92r*!y!;ouaukamidariAlQuraztri,tentangavatJj_'I'l$2t1*)u,rllrg "Segala pdi bagt Allah yang tidak
mempunyai anolc" ia berkata, ,,Kaum yatrudi dan Nasrani
berkat4 'Allah telatr mengambil seorang anak, dan orang Arab
berkat4 'Labbaika, labbailca, la syarikalaka illa syarilan
huwa lalca' (aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu
bagimu kecuali sekutu milikmu). Kaum Majusi dan
penyembatr bintang berkata, 'Kalau bukan karena wali-wali
Allah, maka Allah akan hina. Oleh karena ltu, Allah
menurunkan firman-Nva rt.fr i;$+*-i"ii:riJ,,-iiW$jli'a"c;i,gii;,4g,o+;,Dan tratakantah,
"iegaia puii bagi Ailah yang tidak iempunyai anak don tidak
mempunyai sehttu dalam kcrajaan-Nya dan Dia butran ptla
hina yang memerlukan penorong dan agungkanrah Dia
dengan Wngagungqn yang s ebesar-bes arnya,'., Kamu, watrai

ll]] esy-Sya*ani dalarr- Fah At eadir (hat. 1029).'-' As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw (5/353).
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Mutrammad, terhadap perkataan maeka $r{s 'Pengagmgan

yang se be s ar-besornya'. "r 
5s4

Inilah akhir penafsiran strah Al Israa'. Selanjutrya adalatt

penafsiran surah Al Kahfi.

Segala p$i bagi Allah, Tuhan sertt sekalian alam.

Semoga slalawat dan salatn senantiasa terctrahkan kepadaiuniungan

kita, Nabi Mulwmmad SAW, perutup poa nobi.

tsx 16ro Abi Hatim dalm tasir (7D334) dall Al Ivtawrdi dal?m A*Ntka wa Al
'UW(312U).


